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НА «ЗАПОРОЖЦІ» ПЛАВАЄ ПО БУГУ
ЯК СТВОРИТИ АМФІБІЮ — УРОК ВІД МАЙСТРА
Інженер Петро
Кіщенко переобладнав
старенький
«Запорожець» в
амфібію. «Заповодець»
— так винахідник назвав
оновлене авто


По суші авто
розганяється до 120 км/
год., на воді – до 20-ти


Як зробити такий
автомобіль?
Майстер дає поради
для читачів RIA


с.6

— Дуже «гасять» швидкість у воді… колеса, - каже пан Петро. – Я експериментував. Якщо їх зняти, машина
пливе у два рази швидше. Тільки управляти тоді треба веслами, бо руль у такій ситуації не слухається

368149

399897

406283

2

ÍÎÂÈÍÈ

RIA, Ñåðåäà, 6 âåðåñíÿ 2017

НА ЗОДЧИХ ЗАГИНУВ
БАЙКЕР. ПОДРОБИЦІ АВАРІЇ

ДУМКА
Олександр
ЦАРЕВСЬКИЙ
ВЕЛОАКТИВІСТ

Цікава новація
Ñòîâï÷èêè íà âåëîäîð³æö³,
ùî â³ä «Óðîæàþ»… ç áîêó
òðàìâàÿ. Ïî÷íåìî çäàëåêó.
Îñòàíí³ì ÷àñîì ÿ âñå
á³ëüøå ñõèëÿþñÿ äî äóìêè,
ùî âåëî³íôðàñòðóêòóðó òðåáà
âèíîñèòè íà äîðîãó, à íå ðîáèòè ñð*÷ ç ï³øîõîäàìè.
Áî â íàñ àáî íàìàãàþòüñÿ
âïèõíóòè íåâï³õóºìå, àáî
çàéìàþòüñÿ ìàëþâàííÿì
ïî àñôàëüòó.
Ùî ìè ìàºìî òóò: âóçüêó âåëîäîð³æêó (áî ðåàëüíî ìàëî ì³ñöÿ), íà ÿêó âæå
ïåð³îäè÷íî ïàðêóþòüñÿ
àâò³âêè ³ òðàìâàéíó êîë³þ
ïîðó÷. ßê íà ìåíå, êîë³ÿ
á³ëüø íåáåçïå÷íà: çãàäàòè
íàâ³òü ìèíóëîð³÷íèé âèïàäîê ç âåëîñèïåäèñòîì ó íàâóøíèêàõ, ÿêîãî ä³ñòàâàëè
ç-ï³ä òðàìâàÿ. Òóò ùå ðàç íàãîëîøóþ: âåëîäîð³æêà âóçüêà, òðàìâàé íå çóïèíÿºòüñÿ
ìèòòºâî, òîìó äëÿ ïåðøîãî,
ìîæíà ñêàçàòè òåñòîâîãî
âñòàíîâëåííÿ, ñàìå âîíî.
Çà ñàì äåâàéñ: ìåòàëåâèé
ñòåðæåíü çàëèòèé êàó÷óêîì,
äîâîë³ ãíó÷êèé, àëå âàãó
òðèìàº. ßê áîíóñ — ó ñòîêîâ³
ñâ³òëîâ³äáèâàþ÷³ åëåìåíòè
(â³äïðàöüîâóþòü íà âñ³ 100 —
âíî÷³ âðàæåííÿ, ùî éäåø íàä
çë³òíîþ ñìóãîþ — ³ öå ïðè
òîìó, ùî ôàðà ëåäü æåâð³ëà).
Òîáòî íà â³äì³íó â³ä ìåòàëåâîãî ñòîâïöÿ ìåíøèé ðèçèê òðàâìàòèçìó. Êð³ì òîãî,
íå òàê çàéìàº êîðèñíó ïëîùó
ÿê áåòîíí³ íàï³âñôåðè.
Äâà ïèòàííÿ:
1. ßê³ âîíè â åêñïëóàòàö³¿ — ì³ñöå äëÿ òåñòó
ìàéæå ³äåàëüíå
2. Âàðò³ñòü: ÿêùî ÿê
ïîìàðàí÷åâ³ ÿíèêè — òî
â òîïêó…
Îäíîçíà÷íî ö³êàâà
íîâàö³ÿ. Äîëó÷àéòåñü äî îáãîâîðåííÿ goo.gl/7K6gZR

Трагедія  На Зодчих мотоцикліст
на Kawasaki врізався у позашляховик
BMW X5, який саме виїжджав від
багатоповерхівки. Від отриманих травм
він загинув на місці. Можливо все б
обернулося добре, якби не дощ…
МИХАЙЛО КУРДЮКОВ,
RIA, (095)1039761

Âóëèöÿ Çîä÷èõ.
×åòâåðòå âåðåñíÿ.
×îðíå BMW âè¿æäæàº â³ä áàãàòîïîâåðõ³âêè ³ ïîâåðòàº íàë³âî â ñòîðîíó «Ïîä³ëëÿ City».
Ó öåé ÷àñ â ñòîðîíó Åëåêòðîìåðåæ³
¿äå ìîòîöèêë³ñò. Ê³ëüêà ñåêóíä ³
ï³øîõîäè, ÿê³ ñòîÿëè íåïîäàë³ê,
çäðèãíóëèñÿ. Öå âñå ìîæíà áóëî
ïîáà÷èòè íà â³äåî, ÿêå îòðèìàëè
æóðíàë³ñòè ç êàìåð ñïîñòåðåæåííÿ.
Ìîìåíò àâàð³¿ íà êàìåðè íå ïîòðàïèâ. Àëå íàñë³äêè áà÷èâ æóðíàë³ñò.
Ï³ñëÿ ç³òêíåííÿ ìîòîöèêëà ç
ïîçàøëÿõîâèêîì, äî ì³ñöÿ ÄÒÏ
ç’¿õàëèñÿ ïàòðóëüí³. Ïðè¿õàëà
øâèäêà. Ìåäèêè íàìàãàëèñü âðÿòóâàòè ÷îëîâ³êà… àëå áåçðåçóëüòàòíî. Â³í ïîìåð, ëåæà÷è íà ìîêðîìó
àñôàëüò³. Çëàìàâ øèþ.
Îäðàçó ï³ñëÿ àâàð³¿ ïî÷àëè çáèðàòèñÿ ëþäè. ¯õ áóëî á³ëüøå ï³â-

— Жодного разу не святкував
День міста. Я в цей час зазвичай на роботі. Тому особливо
нічого не можу згадати. Коли
в мене є вільний час, їжджу
відпочивати в інші міста.
Цьогоріч також святкувати
не доведеться.

Медики намагаються реанімувати мотоцикліста.
Тримаючись за голову, за цим спостерігає водій BMW
àâòîìîá³ëÿ ³ âíàñë³äîê îòðèìàíèõ
òðàâì çàãèíóâ íà ì³ñö³.
Çàãèáëèé ìîòîöèêë³ñò — 31-ð³÷íèé â³ííè÷àíèí ßðîñëàâ. Ó Ôåéñáóö³ íà ñòîð³íö³ îäí³º¿ ç ìîòîñï³ëüíîò ëþäè âèñëîâëþþòü ñëîâà ñêîðáîòè ³ ïèøóòü: «ßðîñëàâå,
ð³âíèõ äîð³ã òîá³ ó êðàùèõ ñâ³òàõ.
Ride in peace». Ó íüîãî çàëèøèëàñü
äðóæèíà ³ äâîº ä³òåé.
Âîä³þ BMW, 46-ð³÷íîìó â³ííè÷àíèíó, ïîïåðåäíüî ³íêðèì³íóâàëè
çâèíóâà÷åííÿ çà ÷. 2 ñò. 286 ÊÊ
Óêðà¿íè (Ïîðóøåííÿ ïðàâèë áåç-

Є відео аварії. Воно вже у слідчих
Нам вдалося знайти офісне приміщення, відеоспостереження якого зафіксувало момент зіткнення.
Журналісту не вдалося отримати
його, але побачити — так.
На відео видно, що виїжджаючи
з двору на головну дорогу, водій
BMW зупинився (імовірно, щоб
подивитися по сторонах), після
чого продовжив рух. Коли позашляховик перетинав дві смуги до-

RIA ЗАПИТАЛА ВІННИЧАН

ОЛЕКСАНДР (31), ПІДПРИЄМЕЦЬ:

ñîòí³. Ëþäè ïðèïóñêàëè, ùî ìîòîöèêë³ñò ïåðåâèùèâ øâèäê³ñòü.
Ãîâîðèëè ³ ïðî äîù, ùî ñàìå ÷åðåç
ìîêðó äîðîãó áàéêåð íå çì³ã â÷àñíî ïðèãàëüìóâàòè. ²íø³ ãîâîðèëè,
ùî âîä³é åë³òíîãî ïîçàøëÿõîâèêà
«â³äìàçàºòüñÿ» ³ ùî âèíåí ñàìå â³í.
Ñë³ä÷³ êàçàëè, ùî çàðàíî ðîáèòè
ÿê³ñü âèñíîâêè.
Íà ìîìåíò ïðè¿çäó æóðíàë³ñòà,
íà ì³ñö³ âæå áóëè ð³äí³ ìîòîöèêë³ñòà. Âîíè õîò³ëè ÿêíàéøâèäøå
çàáðàòè ò³ëî ç çåìë³, òà ñë³ä÷à ãðóïà
íå äîçâîëÿëà çðîáèòè öüîãî äî çàâåðøåííÿ ñâî¿õ ðîá³ò. Îäí³é æ³íö³,
³ìîâ³ðíî ìàòåð³ çàãèáëîãî, ñòàëî
çëå, ¿é âèêëèêàëè øâèäêó.
Îò ùî ñêàçàâ ïàòðóëüíèé æóðíàë³ñòó:
— Âîä³é BMW âè¿æäæàâ ç äâîðó
³ íå ïîñòóïèâñÿ äîðîãîþ ìîòîöèêë³ñòîâ³. À ìîæå ïðîñòî íå ïîáà÷èâ
éîãî, — êàæå ìîëîäøèé ëåéòåíàíò
ïàòðóëüíî¿ ïîë³ö³¿, ÿêèé ïðàöþâàâ
íà ì³ñö³ ïðèãîäè, ²ãîð Êðåìåíºâ.—
Ìîòîöèêë³ñò â'¿õàâ ó ë³âó ÷àñòèíó

СВІТЛАНА (38),
ДОМОГОСПОДАРКА:

— Я живу неподалік парку і намагаюсь тут бувати
тоді, коли людей небагато.
Останнього разу на міський
концерт ходила в дитинстві. Він був не до Дня міста,
а до 8 березня.

роги, у нього влетів мотоцикліст.
На уповільненому повторі видно,
що мотоцикліст почав гальмувати
задовго до зіткнення, що може свідчити про перевищення швидкості
«двоколісного». Також на відеоролику помітно, як мотоцикліст вдаряється грудною клітиною об крило,
а шоломом об лобове скло автівки.
Крапку мають поставити слідчі, які
вже отримали це відео.

ïåêè äîðîæíüîãî ðóõó àáî åêñïëóàòàö³¿ òðàíñïîðòó îñîáàìè, ÿê³
êåðóþòü òðàíñïîðòíèìè çàñîáàìè,
ÿêùî âîíè ñïðè÷èíèëè ñìåðòü ïîòåðï³ëîãî, — àâò.). Éîìó çàãðîæóº
â³ä 3 äî 8 ðîê³â ïîçáàâëåííÿ âîë³.
Òå æ ñàìå çãîäîì ðîçïîâ³ëè ³
ó ïðåñ-ñëóæá³ ïîë³ö³¿ Â³ííèöüêî¿
îáëàñò³. Ìîâëÿâ, âèíà âîä³ÿ àâò³âêè
º, áî â³í íå ïîñòóïèâñÿ äîðîãîþ,
àëå çëî÷èí íå ââàæàºòüñÿ óìèñíèì.
Àëå çàãèáëîãî öå âæå íå ïîâåðíå
äî æèòòÿ. Ðåäàêö³ÿ âèñëîâëþº ñï³â÷óòòÿ ðîäèí³ ³ áëèçüêèì çàãèáëîãî.

Проблемна ділянка дороги
На вулиці Зодчих вже не вперше стаються трагедії. У 2011 році,
водій на Hyundai насмерть збив
двох дівчат та хлопця. Ще одного з численними травмами
доставили в лікарню. Після
того випадку, неподалік місця
трагедії поклали «лежачих поліцейських». Та, за словами місцевих, це не стає на заваді мотоциклістам, які з легкістю проїж-

джають між його перегородками. У 2013 році на пішохідному
переході водій на Peugeot збив
28-річну вінничанку. Постраждалу доправили до відділення
хірургії з численними травмами.
А у 2016 п’яний мотоцикліст врізався у бордюр, влетів у смітник
та покалічив жінку, яка стояла
на зупинці із дворічною донькою
на руках.

Чим запам'яталося святкування Дня міста за останні роки?

ЄВГЕНІЙ (21), СТУДЕНТ:

АННА (30), ДОМОГОСПОДАРКА:

ПАВЛО (42), ЛІКАР:

МАРИНА (23), БЕЗРОБІТНА:

— На мою думку, День Європи чомусь запам’ятовується
більше за День міста. Він щоразу виходить якийсь більш
кольоровий. На День міста
не дуже слідкую за тим, хто
приїздить. Просто ходжу і
дивлюсь на різні виставки.

— Зараз я домогосподарка,
але до декретної відпустки працювала офіціанткою. У той час День міста
запам’ятався лише напливом
людей. У місто на свято виходити не доводилося, тому
нічого не пригадаю.

— Найбільше День Вінниці
запам’ятався карнавалом та
живими скульптурами. Але
все це було два роки тому.
Я працюю, тому не часто
доводиться відпочивати.
Не знаю, чи цьогоріч вдасться
побувати на святі.

— Ми не ходимо на заходи
до Дня міста, які проходять
вдень. Подобається лише
вечірня програма. Маю
на увазі концерти відомих
виконавців, які до нас приїжджають. Цьогоріч також
підемо на концерт.

406694
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«ГРАЧІ», ТАКСІ ЧИ UBER?
ХТО У ВІННИЦІ ДЕШЕВШЕ ВОЗИТЬ
Дочекалися  У Вінниці запустили
відомий сервіс таксі Uber. Щоб викликати
машину, тепер достатньо ввести
адресу кінцевої точки у смартфоні і
онлайн слідкувати, як до вас їде авто.
Ми протестували сервіс та порівняли
ціни Uber з традиційним таксі
МИКИТА ПАНАСЕНКО,
RIA, (073) 0476879

Äëÿ åêñïåðèìåíòó ìè âçÿëè
òðè âèäè òàêñ³:
«ãðà÷» àáî «íåëåãàë», òðàäèö³éíó ñëóæáó, ÿêó
âèêëèêàþòü ïî òåëåôîíó ³ Uber.
Ìàðøðóò: öåíòðàëüíèé àâòîâîêçàë — ãîòåëü «Ïðîôñï³ëêîâèé».
Äîâæèíà äèñòàíö³¿ áóëà ìàéæå
÷îòèðè ê³ëîìåòðè.
Ñïåðøó çâåðíóëèñÿ äî òàêñèñòà, ÿêèé ïðàöþº íå çîâñ³ì ëåãàëüíî — «ãðà÷à». Òî÷í³øå, öå â³í
çíàéøîâ íàøîãî æóðíàë³ñòà, ÿê
ò³ëüêè òîé âèéøîâ ç ïðèì³ùåííÿ
àâòîâîêçàëó.
— Ñê³ëüêè äî «Ïðîôñï³ëêîâîãî» áóäå êîøòóâàòè? — ïèòàºìî
ó ïåðåâ³çíèêà.
— 70 ãðèâåíü, — ÷óºìî ó â³äïîâ³äü.
Âðåøò³ ç³éøëèñÿ íà ö³í³
ó 60 ãðèâåíü. Çàðàäè åêñïåðèìåíòó æ. Ñîáîðíà, Ìàã³ñòðàòñüêà
³ îñü ìè âæå íà ì³ñö³.
«UBER? А ЦЕ ЩО?» Íà ÷åðç³ çâè÷àéíå òàêñ³. Âèêëèêàºìî
â³ä ãîòåëþ ñëóæáó «555–444»,
óæå æ òàêè íàéá³ëüø óï³çíàâàí³
òàêñèñòè ó ì³ñò³. Ê³ëüêà õâèëèí
î÷³êóâàííÿ ³ âæå ñèäèìî íà ïåðåäíüîìó ïàñàæèðñüêîìó çåëåíîãî
«Ëàíîñó».

Íàø âîä³é Ñåðã³é êàæå, ùî
íå çíàº ïðî êîíêóðåíò³â ç Uber.
Êîëè ÷óº, ùî ò³ îá³öÿþòü ñâî¿ì âîä³ÿì ïî 30 òèñÿ÷ ãðèâåíü,
äèâóºòüñÿ.
— ß çàðîáëÿþ ìàêñèìóì 15 òèñÿ÷ íà ì³ñÿöü, — ãîâîðèòü Ñåðã³é. — Öå «áðóäíèìè». ² öå òðåáà
âèõîäèòè íà ðîáîòó êîæíîãî äíÿ.
Íå äóìàþ, ùî ó Â³ííèö³ ó êîãîñü
âèéäå çàðîáëÿòè ïî 30 òèñÿ÷ òàêñóâàííÿì.
Äî¿õàëè äî àâòîâîêçàëó, ðîçðàõóâàëèñÿ. Âîä³é óçÿâ ç íàñ
40 ãðèâåíü. Öå âæå íà 20 ãðèâåíü
ìåíøå, í³æ «ãðà÷».
З ШАШКОЮ «ЄВРО-ТАКСІ».
Ìàøèíó Uber ÷åêàëè ïðèáëèçíî ï’ÿòü õâèëèí. Îáñëóãîâóâàâ
íàñ âîä³é íà ³ì’ÿ Îëåêñàíäð. Â³í
ðàí³øå ïðàöþâàâ ó ñëóæá³ «ªâðîòàêñ³». Ç øàøå÷êîþ ö³º¿ ñëóæáè
â³í ¿çäèòü, ïðàöþþ÷è ³ ó íîâîìó ñåðâ³ñ³. Ïî¿çäêà êîøòóâàëà
27 ãðèâåíü. Îëåêñàíäð ðîçïîâ³â,
ùî ç ö³º¿ ñóìè 20 ãðèâåíü éäå
éîìó, à ñ³ì çàáèðàº ñåðâ³ñ.
Òàêîæ âîä³é çàóâàæèâ, ùî êîëè
éîìó ïðèõîäèòü çàìîâëåííÿ, â³í
íå áà÷èòü ê³íöåâî¿ òî÷êè ïî¿çäêè.
Ïðîãðàìà ïîêàçóº ò³ëüêè ì³ñöå
ïîñàäêè, ³ì’ÿ ïàñàæèðà òà íîìåð
éîãî òåëåôîíó. Öå îçíà÷àº, ùî
âîä³¿ Uber íå áóäóòü â³äìîâëÿòèñÿ
â³ä ïî¿çäêè, ÿêùî ¿õàòè íå íàäòî
äàëåêî.

Â³ííè÷àíàì ïðîïîíóþòü ïîñëóãè UberX çà òàêîþ ö³íîþ: ïîäà÷à àâòîìîá³ëÿ (11 ãðí) + âàðò³ñòü ê³ëîìåòðà â äîðîç³ (5,5 ãðí).
Ì³í³ìàëüíà âàðò³ñòü ïî¿çäêè —
20 ãðí. Ïî¿çäêè ìîæíà îïëà÷óâàòè ÿê êàðòêîþ, òàê ³ ãîò³âêîþ.
Íàïðèêëàä, â³ä çàë³çíè÷íîãî
âîêçàëó äî ôîíòàíó Roshen ïî¿çäêà âèéäå ïðèáëèçíî ó 23 ãðèâí³.
À â³ä Sky Park äî ðèíêó «Âèøåíüêà» — 43 ãðèâí³.
ЯК МОЖУТЬ ЗРОСТИ ЦІНИ ВЖЕ
ЗА КІЛЬКА ТИЖНІВ. Ìàéæå ð³ê
òîìó Uber çàïóñòèâñÿ ó Ëüâîâ³.
×åðåç äåÿêèé ÷àñ ï³ñëÿ ñòàðòó,
âàðò³ñòü ïî¿çäêè çðîñëà äî ð³âíÿ êîíêóðåíò³â ³ íàâ³òü âèùå.
Ó ãîäèíè-ï³ê ö³íè ñòàþòü á³ëüøèìè ó ê³ëüêà ðàç³â. Ïðî öå ðîçïîâ³â Îëåêñàíäð Ê³íøîâ, ÿêèé
ïåðå¿õàâ ç Â³ííèö³ äî Ëüâîâà.
Ê³íøîâ ðîçïîâ³äàº, ùî ñïî÷àòêó ó Ëüâîâ³ ïðîïîíóâàëè
ï'ÿòü áåçêîøòîâíèõ ïî¿çäîê, ÿê
ó Â³ííèö³ çàðàç. Ïîñàäêà áóëà
ó ðàéîí³ 13 ãðèâåíü.
— ×åðåç ê³ëüêà òèæí³â ïîñàäêà ñòàëà çíà÷íî äîðîæ÷îþ, —
êàæå Îëåêñàíäð. — Äîäàëè òàðèô çà êîæíó õâèëèíó ïî¿çäêè.
Òîáòî ïî¿çäêè, ÿê³ ðàí³øå áóëè
ïî 40 ãðèâåíü, òåïåð êîøòóâàëè
â³ä 60. Ó ãîäèíè-ï³ê ö³íà ìîæå
äîõîäèòè ³ äî 200 ãðèâåíü. Óñå
òîìó, ùî ê³ëüê³ñòü ïàñàæèð³â
çá³ëüøóºòüñÿ, à âîä³¿â — í³.
СКІЛЬКИ МОЖЕ ЗАРОБИТИ
ВОДІЙ? Uber îá³öÿº âîä³ÿì çàðîá³òíó ïëàòó ó ðàéîí³ 30 òèñÿ÷
ãðèâåíü íà ì³ñÿöü. Àëå ó íàøîìó ì³ñò³ îòðèìóâàòè òàêó ñóìó
ìàéæå íåìîæëèâî. Ïðèíàéìí³,
òàê êàæå âîä³é Uber Îëåêñàíäð,
ïîñèëàþ÷èñü íà òå, ùî Â³ííèöÿ - ìàëåíüêå ì³ñòî. Ïðîòå çàðàç
ñåðâ³ñ ïðîïîíóº âîä³ÿì áîíóñè.
Íàïðèêëàä, íà ñàéò³ Uberlin,

Водій Uber Олександр. Раніше працював у службі «Євротаксі». Так і приїхав на наше замовлення з їхньою шашечкою
ïàðòíåðà êîìïàí³¿, âîä³ÿì îá³öÿþòü çà 5–7 ïî¿çäîê — 160 ãðí
çà äîáó; 8–10 ïî¿çäîê — 260 ãðí
çà äîáó; 11–13 ïî¿çäîê — 360 ãðí
çà äîáó; 14–16 ïî¿çäîê — 460 ãðí
çà äîáó; 17–19 ïî¿çäîê — 560 ãðí
çà äîáó; á³ëüøå 20 ïî¿çäîê —
660 ãðí çà äîáó.
Òàêîæ äëÿ âîä³¿â º çíèæêè
íà ïàëüíå òà îáñëóãîâóâàííÿ
àâòî. Òàêèì ÷èíîì, âêëþ÷íî
ç âàðò³ñòþ ïî¿çäîê (ìè âçÿëè
20 ïî¿çäîê íà äåíü ïî 30 ãðèâåíü êîæíà), çàðîá³òîê âîä³ÿ Uber
ó Â³ííèö³ çàðàç ìîæå ñêëàñòè é
20 òèñÿ÷ ãðèâåíü.
ДЛЯ ЧОГО СТАВИТИ ОЦІНКИ?
Ïàñàæèðè ñõèëüí³ á³ëüøå äîâ³ðÿòè âîä³ÿì ç âèñîêèì ðåéòèíãîì. ²
íàâïàêè. Ïðè âèáîð³ çàìîâëåííÿ
âîä³é â³ääàñòü ïåðåâàãó ëþäèí³
ç âèùèì ðåéòèíãîì. À ùîäî ñàìîãî âîä³ÿ — çà ïîñò³éí³ íèçüê³

îö³íêè éîãî ìîæóòü â³äêëþ÷èòè
â³ä ñåðâ³ñó. Âîä³é ìîæå îòðèìàòè íèçüêó îö³íêó çà áðóäíå àâòî,
çà íåïðèºìíèé çàïàõ ó ñàëîí³,
çà íàäîêó÷ëèâ³ ðîçìîâè, çà õàìîâèò³ñòü, çà ñïðîáó îáäóðèòè ç
ö³íîþ, çà ïîðóøåííÿ ÏÄÐ. À ùå
âîä³ÿ ìîæóòü â³äêëþ÷èòè â³ä ñèñòåìè çà: ñïðîáó øàõðàéñòâà àáî
çâ'ÿçîê ç ïàñàæèðîì ï³ñëÿ ïî¿çäêè, ðîáîòó â ñòàí³ ñï'ÿí³ííÿ, ïðîòåðì³íîâàí³ äîêóìåíòè, íåïðàâäèâó ³íôîðìàö³þ ïðî ñåáå ÷è ìàøèíó, çàìîâëåííÿ ñàìîãî ñåáå ÿê
êë³ºíòà, ïðèéíÿòòÿ çàìîâëåíü áåç
íàì³ðó ¿õ âèêîíóâàòè. Ïàñàæèð
òàêîæ ðèçèêóº îòðèìàòè íèçüêèé ðåéòèíã. Ïîãàíó îö³íêó âàì
ïîñòàâëÿòü, ÿêùî âè çàçíà÷èëè
íåòî÷íó àäðåñó ïðèáóòòÿ, áóëè
ó ñòàí³ ñèëüíîãî ñï’ÿí³ííÿ, áóëè
íå÷åìíèìè, â³äìîâëÿëèñÿ ïëàòèòè ÷è ïðîñèëè ïîðóøèòè ïðàâèëà
äîðîæíüîãî ðóõó.

ЯК ЗАМОВИТИ UBER?

Завантажте додаток Uber
з App Store, Google Play

Зареєструйтеся,
заповніть усі
відмічені поля

Оберіть спосіб
оплати: картка чи
готівка

У вкладці «Оплата» можете вказати промокод від якогось
свого знайомого, що вже користується сервісом. Так ви
отримаєте дві поїздки зі знижкою у 30 гривень

Увімкніть GPS, щоб система могла
визначити ваше місцезнаходження.
У полі «Куди» вкажіть точку призначення

Дочекайтеся приїзду авто.
Після закінчення поїздки
оцініть її у додатку

ЯК СТАТИ ВОДІЄМ UBER?

Потрібно бути
громадянином
України

Потрібно мати
смартфон, щоб
встановити на нього
додаток для водіїв

Вимоги до авто: пасажирський легковий
автомобіль в хорошому стані без
пошкоджень та з наявністю ременів
безпеки для вас та 4 пасажирів

Мати посвідчення
водія, техпаспорт та
автоцивілку

Обрати спосіб підключення: самостійно (на сайті Uber) чи через
партнерів. Якщо оберете перший, вам доведеться відкривати
«ФОП» та ліцензію таксиста. Якщо другий — приєднуєтесь
до партнера і уникаєте тяганини з документами

Отримуєте
виплати
за роботу та
бонуси

405755
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НА «ЗАПОРОЖЦІ» ПЛАВАЄ
ПО БУГУ. ЯК СТВОРИТИ АМФІБІЮ?
Золоті руки  Інженер з Тростянця
Петро Кіщенко переобладнав
старенький «Запорожець» в амфібію.
«Заповодець» — так винахідник назвав
оновлене авто. По суші авто розганяється
до 120 км/год., на воді — до 20-ти.
Як зробити такий «універсал» — поради
від майстра для читачів RIA
ВІКТОР СКРИПНИК,
RIA, (067)1079091

Àâòî Ïåòðà Ê³ùåíêà äîáðå çíàþòü ìåøêàíö³
ðàéöåíòðó Òðîñòÿíåöü. Ñàìå òàì ïðîæèâàº ³íæåíåð.
Ó íüîãî âèùà òåõí³÷íà îñâ³òà ³
÷èìàëèé äîñâ³ä ðîáîòè â «Óêðòåëåêîì³». À ùå — çîëîò³ ðóêè ³
âåëèêå áàæàííÿ ùîñü êîíñòðóþâàòè. Âëàñíèìè ðóêàìè «ñêëåïàâ» àâòî ç àãðåãàò³â ³ çàï÷àñòèí
ç âîñüìè ìàðîê ìàøèí — â³ä
«ôðîíòîâèêà» «Â³ëë³ñ» äî «Ìåðñåäåñà». Áåòîíîì³øàëêà âëàñíî¿
êîíñòðóêö³¿ ïðàöþº â³ä àêóìóëÿòîðà. Çâàðþâàëüíèé àïàðàò — òåæ
çðîáèâ ñâî¿ìè ðóêàìè. ßê ³ äâ³
ïèëêè-«áîëãàðêè». Âîðîòà â ãàðàæ
â³äêðèâàº íàòèñêàííÿì êíîïêè
íà ïóëüò³ óïðàâë³ííÿ. Ó øèðèíó
ðîçñóâàòè äâåð³ íåìà ìîæëèâîñò³,
áî ïîðó÷ ìàãàçèí. Íàçîâí³ òåæ
íå âèõîäèòü — ïîðó÷ òðîòóàð,
à äàë³ ïðî¿æäæà ÷àñòèíà âóëèö³.
Âîðîòà ï³äí³ìàþòüñÿ âãîðó ³ òàì
ñêëàäàþòüñÿ íà äàõó ãàðàæà.
×è íå íàéá³ëüøó ö³êàâ³ñòü âèêëèêàº ñòàðåíüêèé àâòîìîá³ëü
ÇÀÇ. Ö³é ìàøèí³, ùî ç’ÿâèëàñÿ
íà ñâ³ò ùå ó 1973 ðîö³, ìàéñòåð
äîäàâ ùå îäíó ôóíêö³þ — ïåðåòâîðèâ ó ïëàâçàñ³á.
САЛОН ЗРОБИВ ПРОСТОРІШИЙ.
Ñïî÷àòêó ïàí Ïåòðî ïîÿñíèâ,
äëÿ ÷îãî éîìó ïëàâàþ÷å àâòî.
Ïî-ïåðøå, â³í ìàº äà÷íó ä³ëÿíêó íà ïðîòèëåæíîìó áåðåç³
Ï³âäåííîãî Áóãó. Êàæå, ÿêùî äî-

áèðàòèñÿ ÷åðåç ì³ñò, òî â³äñòàíü
áóäå ïîíàä 20 ê³ëîìåòð³â. ßêáè æ
äîðîãà áóëà íîðìàëüíà! Íàñïðàâä³ äîðîãè íåìà, ò³ëüêè íàïðÿìîê
ðóõó — ÿìà íà ÿì³. ×åðåç ð³÷êó
äî ñàäîâî¿ ä³ëÿíêè — ðóêîþ ïîäàòè. Ïàëüíå åêîíîìèòü.
À ùå ì³é ñï³âðîçìîâíèê — çàòÿòèé ìèñëèâåöü ³ ðèáàëêà. Ðèáàëèòè àáî ïîëþâàòè íà êà÷îê
íà àâòîìîá³ë³ — äóæå çðó÷íî.
— Íà âîä³ ìàøèíà, ÿê ÷îâåí. —
êàæå ïàí Ïåòðî. — Ìàþ âåñëà. Ç
¿õ äîïîìîãîþ ìîæíà äîáðàòèñÿ
ó áóäü-ÿêó ÷àñòèíó ð³÷êè. Óïðàâëÿòè ëåãêî.

— Äóæå «ãàñÿòü»
øâèäê³ñòü ó âîä³…
êîëåñà, — êàæå ïàí
Ïåòðî. — ßêùî ¿õ
çíÿòè, ìàøèíà ïëèâå
ó äâà ðàçè øâèäøå
Çàì³ñòü êóçîâà — íàêðèòòÿ ç
öóïêî¿ òêàíèíè, ÿê ó êàáð³îëåòà. Íà äí³ ñàëîíó º ì³ñöå äëÿ
êð³ïëåííÿ ïàðàñîë³. Òóò æå ðîçêëàäíèé ñòîëèê.
— Ñàëîí ó ìîãî «Çàïîâîäöÿ»
ïðîñòîð³øèé, í³æ â ³íøèõ àâòî
òàêî¿ ìàðêè, — ïîÿñíþº Ïåòðî. —
Ïðèáðàâ áàê äëÿ ïàëüíîãî — äîäàëîñÿ ì³ñöÿ. Áàê çðîáèâ êîìïàêòí³øèì ³ êð³ïèòüñÿ â³í ó çàäí³é
÷àñòèí³ á³ëÿ ìîòîðíîãî â³äñ³êó.
НЕДОЛІК: ПОГАНО ЧІПЛЯЄТЬСЯ
БЕРЕГА. Ìîòîð ó «Çàïîâîäöÿ»
ïðàöþº òèõî. Äèâíî. Íàñïðàâä³

Петро Кіщенко на своєму «Заповодці» заїжджає у воду.
На автомобілі, як на човні, може дістатись у будь-яку частину річки
ðîáîòó äâèãóíà òàêîãî àâòî ÷óòè
äàëåêî. Âëàñíèê ïîêàçóº íàïèñ:
«Nissan».
— ß çàì³íèâ äâèãóí, — êàæå
Ïåòðî. — Ð³äí³ «çàç³âñüê³» ìîòîðè íå ìàþòü âîäÿíîãî îõîëîäæåííÿ. Çðîáëåí³ óñóïåðå÷ óñ³ì
çàêîíàì ô³çèêè. Öå íå ò³ëüêè
ÿ òàê êàæó. Êîëè çàâàðèâ äíèùå,
â³í äóæå íàãð³âàâñÿ. Òà é âàæèòü
í³âðîêó — ìàéæå ñòî ê³ëîãðàì³â.
À «í³ñàí³âñüêèé» — 36 ê³ëîãðàì³â. Øâèäê³ñòü íàáèðàº îäðàçó.
Ðàä³àòîð ç âîäÿíèì îõîëîäæåííÿì âñòàíîâèâ ñïåðåäó, à òðóáêè
ç îõîëîäæóþ÷îþ ð³äèíîþ ïóñòèâ
ïî äíó ñàëîíó. Ìîæå, íå âñ³ çíàþòü: äâèãóíè ó «ÇÀÇàõ» íå ñïåðåäó, à ççàäó. ßê êàæóòü, ÷èì
äóìàëè êîíñòðóêòîðè, òàì ³ ïîñòàâèëè.
Ó àìô³á³¿ º íåäîë³ê.
—«ÇÀÇ» ìàøèíà ³ç çàäí³ì ïðèâîäîì, — êàæå Ïåòðî. — Ïðè âè¿çä³ íà áåðåã êðàùå àâòîìîá³ëü ç
ïåðåäíüîïðèâ³äíèìè êîëåñàìè.

Зробити плаваючу машину — просто
Процес створення амфібії Кіщенко вважає простою справою. Каже, нічого особливого
в цьому нема. Якщо не дати
доступ води в салон і до двигуна, техніка тримається на воді,
як поплавок. Отже, поради від
майстра при виготовленні плаваючої машини.
Заваріть днище моторного відсіку і добре обробіть герметиком всі щілини в автомобілі.
Прикріпіть до двигуна турбіну
з лопатями, це дасть можливість

підвищити швидкість пересування по воді.
На вихлопну надягніть дугоподібну трубу, щоб викиди газів
йшли донизу. Встановіть у салоні
двигун для відкачування води.
У авто Кіщенка їх два: один в передній частині, другий — задній.
Вода все одно проникає через
деякі отвори, тоді вмикає насоси, що працюють від акумулятора. Дверцята доведеться
заварити, або добитися такої
надійної герметизації, коли б

вода не проникала всередину.
Дверцята у «ЗАЗі», а їх там тільки
дві, Кіщенко заварив. Верх авто
зрізав. Замість нього встановив
накриття з клейончастої матерії,
що легко відкидається і накривається. У салон сідає, як у човна.
— Дуже «гасять» швидкість
у воді… колеса, — каже пан Петро. — Я експериментував. Якщо
їх зняти, машина пливе у два
рази швидше. Тільки управляти тоді треба веслами, бо руль
у такій ситуації не слухається.

Òîä³ àâòî íàä³éí³øå ÷³ïëÿºòüñÿ
çåìë³ ïðè âè¿çä³ ç ð³÷êè íà áåðåã. Âîñüìà ìîäåëü «Æèãóë³â»
äîáðå á ï³ä³éøëà äëÿ àìô³á³¿,
òàê ñàìî, ÿê ³ «Òàâð³ÿ-Ñëàâóòà».
СКУПОМУ ЯНУКОВИЧУ ПОЯСНИВ, ДЛЯ ЧОГО АМФІБІЯ. Ï³ñëÿ
òîãî, ÿê Ê³ùåíêî íàâ³â «øîðîõ»
ñâî¿ì ïëàâàþ÷èì «Çàïîâîäöåì»
íà Áóãó ³ â íàâêîëèøí³õ ñòàâêàõ, äî íüîãî ïî÷àëè çâåðòàòèñÿ
çà ïîðàäîþ ³íø³. Êàæå, º ëþäè,
ÿêèì òàêîæ õîò³ëîñÿ á ìàòè òàêèé çðó÷íèé ïëàâçàñ³á.
— ×èòàâ â ²íòåðíåò³, ùî â äåÿêèõ êðà¿íàõ âèïóñêàþòü òàêó
òåõí³êó â çàâîäñüêèõ óìîâàõ, —
ïðîäîâæóº Ïåòðî.
ßêîñü äî íüîãî íàâ³äàëèñÿ
äâîº, ÿê³ íàçâàëè ñåáå ïðåäñòàâíèêàìè çàâîäó «ÇÀÇ». Çàïðîïîíóâàëè çàïàòåíòóâàòè âèíàõ³ä.
Ñêàçàëè, ùî ï³ñëÿ öüîãî ìîæíà
áóäå çàïóñòèòè àìô³á³þ ó ñåð³éíå
âèðîáíèöòâî. Òîä³ â³í îòðèìóâàòèìå ñâîþ ÷àñòêó. Íàïðèê³íö³
ðîçìîâè íàçâàëè ñóìó, ÿêó òðåáà
çàïëàòèòè çà ïàòåíò, — 25 òèñÿ÷
ãðèâåíü.
— Õëîïö³, — êàæó ¿ì, — ÿêùî
âè ñïðàâä³ ³ç çàâîäó, çãàäàéòå,
ñê³ëüêè ðîê³â ó âàñ ï³øëî íà êîíñòðóêö³þ «Çàïîðîæöÿ» — 15?
À «Òàâð³þ» ñê³ëüêè ÷àñó ðîçðîáëÿëè? 18 ðîê³â, ÿêùî íå ïîìèëÿþñÿ. Òàêèìè òåìïàìè àìô³á³¿
ÿ ìîæó íå äî÷åêàòèñÿ.
Ïàí Ê³ùåíêî ãîòîâèé êîíñóëüòóâàòè îõî÷èõ ïåðåðîáëÿòè àâòî ï³ä àìô³á³¿. Äëÿ öüîãî
éîìó ïîòð³áåí çðàçîê «Òàâð³¿»,
÷è «Æèãóëÿ-â³ñ³ìêè». Ïåðåðîáèâ áè ï³ä ïëàâàþ÷èé âàð³àíò.

Êóïèòè ¿õ íåìàº çà ùî. Âèð³øèâ
ñïðîáóâàòè ï³òè ³íøèì øëÿõîì.
Ó Ôåéñáóö³ íàòðàïèâ íà ñòîð³íêó ñèíà ßíóêîâè÷à íà ïð³çâèñüêî Ñàøà-ñòîìàòîëîã. Ïîÿñíèâ
éîìó ñèòóàö³þ. Ðîçïîâ³â, ùî
ãîòîâèé äîïîìàãàòè ëþäÿì.
Äëÿ öüîãî ïîòð³áåí ñòàðèé àâòîìîá³ëü.
«Íå ïî àäðåñó îáðàùàºòåñü», —
òàêîþ áóëà â³äïîâ³äü ðîñ³éñüêîþ
â³ä áàãàò³ÿ.
«ВІЛЛІС» В ЄДИНОМУ ЕКЗЕМПЛЯРІ. Ê³ùåíêî ìàº àâòî âëàñíîãî âèðîáíèöòâà. Çðîáèâ éîãî ç
àãðåãàò³â ³ çàï÷àñòèí â³ä âîñüìè
ìàðîê àâòîìîá³ë³â. Êîëèñü ó éîãî
áàòüêà áóâ «Â³ëë³ñ». Â³ä ìàøèíè
1940-ãî ðîêó âèïóñêó çàëèøèëàñÿ ò³ëüêè ðåø³òêà äëÿ ðàä³àòîðà. Âñòàíîâèâ ¿¿ íà ñâ³é äæèï.
Êîðîáêà ïåðåäà÷ ³ äâèãóí —
«ÃÀÇ-24», ðîçäàòêà — «ÓÀÇà»,
ìîñòè — ç «Âîëãè ÃÀÇ-21» ³
«ÓÀÇà», ðóëüîâà êîëîíêà — â³ä
«Ìåðñåäåñà», êàïîò — ç âàíòàæ³âêè «ÃÀÇ-53», îáð³çàíèé, ïðàâäà,
äâåð³ — â³ä «Íèâè». ª çàï÷àñòèíè
â³ä «Ç²Ë-133». Êóçîâ çâàðåíèé ç
ìåòàëó ïîäâ³éíî¿ «îáøèâêè».
Äóæå ì³öíèé. Çàïðàâëÿº ãàçîì.
ßêùî âè çíàºòå ëþäåé-äèâàê³â,
ÿê³ æèâóòü ó Â³ííèöüê³é îáëàñò³,
ïîâ³äîìòå ïðî öå àâòîðà. ² ìè ïðî
íèõ íàïèøåìî.

ДИВІТЬСЯ ВІДЕО
НА 20MINUT.UA
Просто зчитайте QR-код
камерою Вашої мобілки та
дивіться відео! (Має бути
встановлена програма QR
Reader з Андроїд-маркета
або аналогічна)
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ВІННИЧАНИН У TOP-20 КРАЩИХ
УЧИТЕЛІВ УКРАЇНИ
Гордість школи  Коли Владислав
Качур почув про українку, яка минулого
року увійшла у Top-50 кращих вчителів
світу Global Teacher Prize, подумав:
«круто, молодець, але я ще не доріс
до цього, там аси і метри…» Але колеги
неодноразово казали «бери участь».
За декілька днів до завершення
прийому заявок, чоловік вирішив —
«ну все, треба, якщо люди кажуть»
КАТЕРИНА КОВАЛЕНКО, (093)1611204

Âëàäèñëàâ Êà÷óð, 31-ð³÷íèé
â÷èòåëü ³íîçåìíèõ ìîâ, ïðàöþº
ó øêîë³-ã³ìíàç³¿ ¹ 6 óæå äåâ'ÿòü
ðîê³â. Íàìàãàºòüñÿ åêñïåðèìåíòóâàòè íà óðîêàõ, íåñòàíäàðòíî
ï³ä³éòè äî âèêëàäàííÿ, ùîá âîíî
íå áóëî ñóõèì. Ìèíóëîãî ðîêó
éîãî íàäèõíóëà êîëåãà — ìåòîäèñò ç ì³æíàðîäíîãî âèäàâíèöòâà
Express Publishing, ÿêå ñïåö³àë³çóºòüñÿ íà ï³äðó÷íèêàõ äëÿ âèêëàäàííÿ àíãë³éñüêî¿. Âëàäèñëàâ
â³äâ³äàâ øòàá-êâàðòèðó Express
Publishing ó Ãðåö³¿, îñê³ëüêè áóâ
ëàóðåàòîì êîíêóðñó «Ó÷èòåëü
ðîêó-2016» é âèãðàâ öþ ïî¿çäêó.
— Ìåòîäèñòêà âåäå óðîêè àíãë³éñüêî¿ ìîâè cooking — ïðèãîòóâàííÿ ¿æ³, ìåíå öå çàö³êàâèëî,
³ ìè ç 5-ì êëàñîì ïîåêñïåðèìåíòóâàëè. Ãîòóâàëè ç ä³òüìè
ôðóêòîâèé êåáàá, öå áóëà òàêà
íîâèíêà! — ðîçïîâ³â Âëàäèñëàâ
Êà÷óð. — Ä³òè ïîáà÷èëè ïðàêòè÷íå çàñòîñóâàííÿ çíàíü, ìè
ïðîéøëè ëåêñèêó é áóëî ö³êàâî
ðîáèòè ö³ êåáàáè, êîæåí ùîñü
ñâîº âèãîòîâëÿâ!
Ó÷èòåëü êàæå, ùî ó ñòàðøèõ
êëàñàõ çàçâè÷àé éäå «òóãîâàòî»
òåìà ìèñòåöòâà. Àáè çàîõîòèòè ó÷í³â äî íå¿, Âëàäèñëàâ âèð³øèâ âèêîðèñòàòè åëåìåíòè
àðò-òåðàï³¿, à ñàìå ìàëþâàííÿ
ï³ñêîì.
— Ìè ðîáèëè ìàíäàëè. Öå òàêå
êîëî, ÿêå áóää³éñüê³ ìîíàõè ðîçìàëüîâóþòü, âêëàäàþ÷è ïåâíå ñàêðàëüíå çíà÷åííÿ é ñâî¿ áàæàííÿ,
ÿê³ îáîâ'ÿçêîâî ìàþòü çáóòèñÿ.
ß ó÷í³â íå îáìåæóâàâ, âîíè êðå-

àòèâèëè, ôàíòàçóâàëè, é ìàëþâàëè êàðòèíó ï³ñêîì, — ðîçïîâ³äàº
ïðî òîé óðîê Âëàäèñëàâ. — Áàãàòî ä³òåé çàñòîñóâàëè ïàòð³îòè÷íó
óêðà¿íñüêó òåìàòèêó, áî ó âñ³õ º
áàæàííÿ, ùîá áóâ ìèð ó êðà¿í³.
À ùå â÷èòåëü ³íîçåìíèõ ìîâ
ïðîâîäèâ äëÿ ó÷í³â â³ðòóàëüí³
åêñêóðñ³¿ â êàðòèííó ãàëåðåþ
ó Âåëèêîáðèòàí³¿. Êàæå, ùî
º ÷óäîâ³ îíëàéí 3D â³ðòóàëüí³
åêñêóðñ³¿.
— Ó øêîë³ º ê³ëüêà ³íòåðàêòèâíèõ äîùîê, òîìó çàçâè÷àé äîìîâëÿþñÿ, ùîá ä³òè ìîãëè «ïîùóïàòè ìóçåé» ó ðåàëüíîìó ÷àñ³,
öå äóæå êðóòî! — êàæå Âëàäèñëàâ.

— Áàãàòî ðå÷åé ÿ áåðó
â³ä ó÷í³â, ãàäæåòè,
ñìàðòôîíè íà óðîö³
âèêîðèñòîâóºìî äîñèòü
÷àñòî. À ùå ïëàòôîðìè
äëÿ íàâ÷àííÿ
УЧНІ — ПАРТНЕРИ, ЯКІ МОЖУТЬ
ЧОМУСЬ НАВЧИТИ. ßêèì ìàº
áóòè ñó÷àñíèé â÷èòåëü? Íà äóìêó
Âëàäèñëàâà, â³äêðèòèì äî íîâèõ
³äåé.
Óì³òè ñòàâèòèñÿ äî ó÷í³â ÿê
äî ð³âíîö³ííèõ ïàðòíåð³â, ÿê³
òåáå ìîæóòü ÷îìóñü íàâ÷èòè.
Êîëè Âëàäèñëàâ ïðèéøîâ ç
óí³âåðñèòåòó, ó íüîãî áóâ íåâåëèêèé øîê. Óñå-òàêè º ó íàñ
â³ä³ðâàí³ñòü òîãî, ùî âèêëàäàºòüñÿ ó âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ, â³ä ðåàë³é øêîëè. Ó÷í³
íàâ÷èëè éîãî ìèñëèòè íåñòàíäàðòíî.

Підтримайте Владислава голосами
16-18 вересня Владислава чекає
Одеса. Там збереться двадцятка
кращих учителів з усієї країни
і оберуть найкращого. Переможець національного етапу
отримає 100 тисяч гривень,
можливість проходити курси
і відвідати Всесвітній форум
Global Teacher Prize.

На сторінці конкурсу у Фейсбук
виставляють профілі вчителів з
їх характеристикою. 7 жовтня
будуть обирати не тільки найкращого за версією журі, але й
за народним голосуванням. Ви
можете підтримати вінничанина
своїми голосами за посиланням
goo.gl/wUeX7J

Владислав Качур з 6-Г класом. Каже, що потрібно уміти ставитися до учнів
як до рівноцінних партнерів, які тебе можуть чомусь навчити
— Áàãàòî ðå÷åé ÿ áåðó â³ä
ó÷í³â, ãàäæåòè, ñìàðòôîíè
íà óðîö³ âèêîðèñòîâóºìî äîñèòü ÷àñòî. À ùå ïëàòôîðìè
äëÿ íàâ÷àííÿ, òèïó Kahoot,
LearningApps, ÿê³ éäóòü
«íà óðà», — ðîçïîâ³â ïåäàãîã. —
Öå ³ ïîâòîðåííÿ òåìè, ³ àíêåòóâàííÿ, çàñâîºííÿ ìàòåð³àëó.
ß îäðàçó áà÷ó ô³äáåê, òîáòî
ñòàâëåííÿ ó÷í³â.
Âëàäèñëàâ ââàæàº, ùî ó÷èòåëþ
òðåáà çðîáèòè çì³ùåííÿ â³ä ïîäà÷³ ïðîñòî çíàíü — äî ïîäà÷³ ÿê³ñíèõ íàâè÷îê. Ó÷èòåëü — íå àáñîëþòíèé àâòîðèòåò, à ëþäèíà,
ÿêà ìîæå çìóñèòè ó÷íÿ ïîâ³ðèòè
â ñåáå.
— Íàâ³òü íà ÇÍÎ ç àíãë³éñüêî¿ ìîâè íåäîñòàòíüî çíàòè
ò³ëüêè ãðàìàòèêó, ïîòð³áíî óì³òè àíàë³òè÷íî ìèñëèòè, âèîêðåìèòè ãîëîâíå é äðóãîðÿäíå. Éäå
ìîâà ïðî Soft skills, òàê çâàí³
ãíó÷ê³ íàâè÷êè — ìèñëèòè êðåàòèâíî, çíàõîäèòè íåñòàíäàðòí³ âèõîäè ³ç ñèòóàö³é, — êàæå
â÷èòåëü. — Øêîëà âñå-òàêè ìàº
íàâ÷èòè íåøàáëîííî âèõîäèòè
çà ìåæ³.

Ùå îäíà ðèñà ñó÷àñíîãî
â÷èòåëÿ, íà äóìêó Âëàäèñëàâà
Êà÷óðà, öå ïðàãíåííÿ äî ñàìîâäîñêîíàëåííÿ ³ ïðàöÿ íàä
ñîáîþ, íàâ÷àííÿ âïðîäîâæ
æèòòÿ.
Òàêîæ ïåäàãîã ïåðåêîíàíèé,
ùî ñó÷àñíîìó ó÷èòåëþ ïîòð³áíî áóòè ó ñîö³àëüíèõ ìåðåæàõ.
Äî òîãî, ÿê â³äêëþ÷èëè Âêîíòàêò³, â³í òàì áóâ àêòèâíèì êîðèñòóâà÷åì, íàö³ëåíèì íà ó÷í³â.
Âèêëàäàâ ôîòîãðàô³¿, ïîâ³äîìëåííÿ, ï³äòðèìóâàâ ðîçìîâó.
Çàðàç ó Ôåéñáóö³ íàëàãîäæóº
çâ’ÿçêè é êàæå ä³òÿì ïåðåõîäèòè
ó öþ ñîöìåðåæó. Êð³ì òîãî, ó÷èòåëü âåäå áëîã vladyslav-kachur.
blogspot.com/
АТ МО СФЕ РА ВІ Д К РИ ТО С Т І
НА УРОЦІ. Âëàäèñëàâ äîñë³äæóº ãóìàí³ñòè÷íèé, òîáòî
ñòóäåíòîöåíòðîâàíèé ï³äõ³ä
äî íàâ÷àííÿ. Êîëè áåðåòüñÿ
äî óâàãè íå ò³ëüêè ðîçóìîâà,
àëå é åìîö³éíà ñôåðà ó÷íÿ. Çàâäàííÿ òàêîãî ï³äõîäó ó òîìó,
ùîá íå çàñòàâèòè âèâ÷èòè ùîñü,
à çðîáèòè òàê, ùîá öå áóëî ïðî-

ïóùåíî ÷åðåç ïîçèòèâí³ åìîö³¿
³ íà óðîö³ áóëî êîìôîðòíî.
— Íàìàãàþñÿ íà óðîö³ ñòâîðèòè ãàðíå ïñèõîëîã³÷íå ñåðåäîâèùå, àòìîñôåðó â³äêðèòîñò³.
Ìî¿ ó÷í³ ìîæóòü ñêàçàòè, ùî
ÿ íå ïðàâèé, ÿ â³äïîâ³ì — òàê,
ÿ äîïóñòèâ ïîìèëêó, íå áîþñÿ
ç³çíàòèñÿ, ÿêùî ïîìèëèâñÿ, öå
àáñîëþòíî íå ñòðàøíî, — êàæå
Âëàäèñëàâ.
Êðåäî Âëàäèñëàâà Êà÷óðà —
âèñë³â Àíòóàíà äå Ñåíò Åêçþïåð³ «ßêùî òè õî÷åø ëþäèíó
íàâ÷èòè áóäóâàòè êîðàáë³, çìóñü
¿¿ ïîëþáèòè ìîðå». ßêùî ó÷í³ ïîëþáëÿòü ïðîöåñ ï³çíàííÿ, òîä³ é
ñàì³ áóäóòü çäîáóâàòè ¿õ, íå áóäå
ñòðàøíî ïðàöþâàòè íà óðîêàõ.
Ðåçóëüòàò ñâîº¿ ïðàö³ ïåäàãîã
íå ì³ðÿº àêàäåì³÷íèìè íîðìàìè.
Êàæå, ùî îö³íêà íå º ïîêàçíèêîì ³ íàìàãàºòüñÿ ïîÿñíèòè öå
ó÷íÿì.
— ßêùî ÿ áà÷ó, ùî äèòèíà âçàãàë³ íå ðîçìîâëÿëà àíãë³éñüêîþ,
à òóò ó íå¿ º çñóâ, ç'ÿâèëàñÿ âïåâíåí³ñòü ³ äèòèíà ãîâîðèòü, íåõàé
íàâ³òü ç ïîìèëêàìè, òî öå ðåçóëüòàò, — ñêàçàâ Âëàäèñëàâ.

406292

9

ÁÅÇÏÅÊÀ

RIA, Ñåðåäà, 6 âåðåñíÿ 2017

«ПОМАРАНЧЕВІ ШКОЛЯРІ».
ПОТРІБНІ НА ПЕРЕХОДАХ ЧИ НІ?
Бовванчики  Цієї весни біля
пішохідних переходів з’явилися
макети школярів. За думкою міських
чиновників, фігури підвищать безпеку
біля закладів освіти. Водії та пішоходи
розказали, що макети привертають
до себе увагу. А чи дійсно вони
зменшили кількість аварій та швидкість
машин на пішохідних переходах?
ВАЛЕРІЙ
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA,
(063)7758334

Ïåðø³ äâ³ ô³ãóðêè ç’ÿâèëèñÿ
íà îíîâëåíîìó
ïðîñïåêò³ Êîñìîíàâò³â ó êâ³òí³
öüîãî ðîêó. Çà çàäóìîì ìåð³¿,
¿õíÿ ãîëîâíà ôóíêö³ÿ â òîìó,
ùîá ìàøèíè ãàëüìóâàëè ïåðåä
ï³øîõ³äíèìè ïåðåõîäàìè. Óâàãó
ö³ øêîëÿð³ ïðèâåðíóëè ³ íåàáèÿêó: âîä³¿ òà ïåðåõîæ³ çóïèíÿëèñÿ,
ùîá ñôîòîãðàôóâàòèñÿ ç «ïîìàðàí÷åâèìè ßíèêàìè» (â îáëè÷÷ÿõ
øêîëÿð³â çíàéøëè ñõîæ³ ðèñè ç
ëèöåì åêñ-ïðåçèäåíòà ßíóêîâè÷à — àâò.) (goo.gl/1wL4Ay).
Çàðàç ïî ì³ñòó âæå º 14 «øêîëÿð³â» — ïî îäí³é-äâ³ ô³ãóðè
á³ëÿ øê³ë íà Âèøåíüö³ òà Çàìîñò³ (¹ 4, 5, 6, 31, 34, 35), äâà
ìàêåòè íà ïåðåõîäàõ á³ëÿ Ë³ñîïàðêó òà Êîñìîíàâò³â. Ïðîòå ¿õ
ðÿäè íåñóòü «âòðàòè»: âàíäàëè
ðîçáèëè äâ³ ô³ãóðè, à ùå îäèí
ìàêåò âèëàìàëè ç ì³ñöÿ.
«Ç ì³ñüêîãî áþäæåòó íå âèòðà÷àëèñÿ êîøòè íà ðåìîíò
ô³ãóð, îñê³ëüêè âñòàíîâëåííÿ
âèêîíóâàëèñÿ çà ãàðàíò³éíèìè
çîáîâ’ÿçàííÿìè âèðîáíèêà», —
éäåòüñÿ ó â³äïîâ³ä³ íà çàïèò.
Âàðò³ñòü îäí³º¿ òàêî¿ ô³ãóðêè — 6 892 ãðèâí³. Çà âñ³ 14 ô³ãóð — 96 488 ãðèâåíü ç ì³ñüêîãî
áþäæåòó. À ùå ó ïëàíàõ ïîñòà-

âèòè 33 «øêîëÿðà». ² öå º îð³ºíòîâíîþ ê³ëüê³ñòþ, ÿêà ìîæå àáî
çá³ëüøèòèñÿ, àáî çìåíøèòèñÿ.
Òîáòî, âèòðàòèòè äîâåäåòüñÿ ùå
227 436 ãðèâåíü.
Äëÿ ïðèêëàäó, öèõ êîøò³â âèñòà÷èòü íà ïîäàðóíêîâ³ íàáîðè
2,5 òèñÿ÷³ ïåðøà÷ê³â, ÿê³ äàðóâàëà ìåð³ÿ øêîëÿðàì íà 1 âåðåñíÿ
(goo.gl/a6sryY).
ПРИВЕРТАЄ ПОГЛЯД . Îòæå,
«øêîëÿð³â» îáëàøòóâàëè, ùîá
áóëî áåçïå÷í³øå íà ïåðåõîäàõ.
Ìè ðîçïèòàëè ó ï³øîõîä³â, ÷è
ñòàëî ïðîñò³øå ïåðåõîäèòè äîðîãó? Íàïðèêëàä, äëÿ â³ííè÷àíêè
Îëåíè, öå ãàðíèé îð³ºíòèð.
— Ñïî÷àòêó ÿ äóìàëà, ùî öå
ðåàëüíà äèòèíà ñòî¿òü ïåðåä
ïåðåõîäîì. Çäàëåêó äóæå ñõîæå
íà æèâó ëþäèíó. Îð³ºíòóþñÿ
ïî «øêîëÿðåâ³», äå ìåí³ ïåðåéòè äîðîãó ³ ä³òÿì ïîêàçóþ.
Â³ííè÷àíèí Àíòîí ìàº äóìêó,
ùî öå íå «øêîëÿð³» çóïèíÿþòü
ìàøèíó, à «ëåæà÷³ ïîë³öåéñüê³».
— ßñêðàâ³ñòü òà êîë³ð ñïðèÿº
òîìó, ùîá ìàêåòè ïîì³÷àëè. Ïðîòå ìåí³ çäàºòüñÿ, âîä³¿ ãàëüìóþòü
ïåðåä çåáðîþ ñàìå ÷åðåç «ëåæà÷³
ïîë³öåéñüê³»: í³õòî ç íèõ íå õî÷å
ïîáèòè ñâîþ ìàøèíó. À øêîëÿð³
º ò³ëüêè äîäàòêîâîþ ì³ðîþ áåçïåêè, — ñêàçàâ þíàê.
À îò â³ííè÷àíêó Àíàñòàñ³þ
âàðò³ñòü «øêîëÿðèêà» äóæå çäèâóâàëà.

Пластикові макети «чергують» біля переходів на Замості та Вишеньці.
У планах мерії поставити ще 33 таких макети поряд зі школами
— Ì³ñòî ñòàº ãàðí³øå çàâäÿêè òàêèì äð³áíèöÿì. Îñîáëèâî
ïîäîáàºòüñÿ ä³òêàì, ÿê³ ïîðÿä ç³
øêîëÿðàìè ôîòîãðàôóþòüñÿ.
— À âè çíàºòå, ùî öåé «øêîëÿðèê» êîøòóº ìàéæå ñ³ì òèñÿ÷
ãðèâåíü? — ïèòàº æóðíàë³ñò.
— Î, Áîæå. Òðèñòà äîëàð³â.
Àëå âñå-òàêè öå ïîòð³áíî, íàâ³òü
çà òàêó ö³íó. Õî÷à ìîæíà áóëî á
ï³äøóêàòè ³ äåøåâø³, — â³äïîâ³ëà
Àíàñòàñ³ÿ.
ГАРНИЙ ДОРОЖНІЙ ЗНАК. Ïîñï³ëêóâàëèñÿ ïðî äîö³ëüí³ñòü
âèêîðèñòàííÿ «øêîëÿð³â» é ç
âîä³ÿìè, ùî áóëè íà ïàðê³íãó
á³ëÿ ïðîñïåêòó Êîñìîíàâò³â.
— Âîíè êèäàþòüñÿ â î÷³. Õî÷åø ÷è íå õî÷åø, à îáîâ'ÿçêîâî
ïîáà÷èø. Ô³ãóðè äîáðå âèäíî íàâ³òü óíî÷³. Ïðèãàëüìîâóþ, çâ³ñíî.
Ââàæàþ, ùî ¿õ äîö³ëüíî îáëàøòîâóâàòè òàì, äå º øêîëè òà äèòñàäî÷êè, — êàæå âîä³éêà Ñâ³òëàíà.
Òàêñèñò Þð³é âïåâíåíèé, ùî
íà áåçïåö³ åêîíîìèòè íå âàðòî.
— Çâ³ñíî, ÿê âîä³é ÿ çóïèíÿþñü
ïåðåä ï³øîõ³äíèì ïåðåõîäîì. Ö³
øêîëÿðèêè º ãàðíèì äîðîæí³ì
«çíàêîì». ¯õ äîáðå âèäíî, âîíè

Ефективність від «школярів» — нульова
ВІКТОР ПЕРЛОВ,
ГРОМАДСЬКИЙ
АКТИВІСТ, БЛОГЕР

— У перші кілька
днів на «школярів» звертали увагу та зменшували
швидкість, щоб роздивитися, що це
таке. Зараз до фігурок призвичаїлись. Дивують і місця розташування
цих «школярів» — їх поставили біля
шкіл, де вже переважно були «лежачі поліцейські», світлофори і гарне освітлення переходів, де, переважно, не спостерігалось проблем
з аварійністю. І це виглядає дещо

абсурдно, адже є перелік ділянок
з підвищеною аварійністю, сформований вінницькою патрульною
поліцією (наприклад, перехрестя
Київська/Стеценко, пішохідний перехід на кінцевій Келецької тощо),
по яких згідно з законодавством необхідно першочергово проводити
заходи з підвищення безпеки дорожнього руху. На ці кошти можна
було б зробити освітлення нерегульованих переходів на вулиці Андрія Первозванного: на перехрестях
з проспектами Юності та Космонавтів, вул. 600-річчя, де дійсно
існують проблеми з освітленням.

Або нарешті поставити світлофор
на переході біля Лісопарку. Якщо
розглядати макети як профілактику
аварійності на дорозі, то ці фігурки
виявилися лише дорогою «іграшкою». Чи впливають вони на аварійність та на зменшення швидкісного режиму? Маю думку, ні. Адже
швидкість руху транспортного потоку на ділянках їх встановлення
не зменшилася. Єдиний плюс від
цих «пластикових йолопів» — вони
почали з'являтися на фото у людей
з різних міст України, тому легко
можна ідентифікувати, хто був
у Вінниці.

ïðèì³òí³. Íà áåçïåö³ åêîíîìèòè
íå ïîòð³áíî. Íàâ³òü ÿêùî âîíè
êîøòóþòü áëèçüêî ñåìè òèñÿ÷
ãðèâåíü çà îäíó øòóêó, — êàæå
÷îëîâ³ê.
À âîä³¿ Ðîìàí òà Àíäð³é ìàëè
ð³çí³ äóìêè ùîäî íåîáõ³äíîñò³
öèõ ìàêåò³â.
— Çâ³ñíî, ùî çóïèíÿþñü, áî
ïîïåðåäó «çåáðà». Ò³ëüêè ôàðáà
øâèäêî âèãîðàº íà ñîíö³. Àëå é
øêîëÿð ïðèêîâóº ïîãëÿä, — êàæå
Ðîìàí.
— Ðàí³øå äèâóâàâñÿ äóæå,
çâåðòàâ ïîñò³éíî óâàãó. À çàðàç
âæå «ïðè¿ëîñÿ», ïðîñòî çíàþ, ùî
öå øòó÷íå. ßêáè â³í âíî÷³ ùå
ñâ³òèâñÿ, òî áóëî á êðàùå, — â³äïîâ³äàº Àíäð³é.
Ðîçêàçóºìî âîä³ÿì, ùî ö³ ô³ãóðêè êîøòóþòü ïðèáëèçíî ñ³ì
òèñÿ÷ ãðèâåíü. ² âîíè íà öå â³äïîâ³ëè:
— ßêùî òàêà âåëèêà ö³íà
çà öåé ïëàñòèê, òî êðàùå, ùîá
ïîñòàâèëè á³ëüøå ëåæà÷èõ ïîë³öåéñüêèõ. Âîíè åôåêòèâí³ø³, —
êàæå Ðîìàí.
— Õî÷à öå é äîðîã³ ô³ãóðè, àëå
íåõàé áóäóòü õî÷à á òàê³. Óñå æ
êðàùå, í³æ í³÷îãî, — â³äïîâ³äàº
Àíäð³é.
КОРИСНО ЧИ ЗАЙВІ ВИТРАТИ? Çâåðíóëèñÿ çà êîìåíòàðåì
äî ïàòðóëüíî¿ ïîë³ö³¿ Â³ííèö³,
ùîá ä³çíàòèñÿ — ÷è çìåíøèëàñÿ
àâàð³éí³ñòü íà ïåðåõîäàõ, äå áóëè
âñòàíîâëåí³ ô³ãóðè «øêîëÿð³â».
— Âàæêî ñêàçàòè, ÷è ñòàëî
ìåíøå àâàð³é íà ä³ëÿíêàõ äîð³ã
çàâäÿêè öèì ìàêåòàì, îñê³ëüêè
Óïðàâë³ííÿ ïàòðóëüíî¿ ïîë³ö³¿
íå çàéìàëîñÿ òàêèì äîñë³äæåííÿì. Ìè íå áóëè ³í³ö³àòîðîì
âñòàíîâëåííÿ «øêîëÿð³â» á³ëÿ
ï³øîõ³äíèõ ïåðåõîä³â. Öå ³äåÿ
ì³ñüêî¿ âëàäè. Ó ñâîþ ÷åðãó ìè
ìîæåìî âïëèíóòè íà çì³íó äîðîæíüî¿ ðîçì³òêè, âñòàíîâëåííÿ ñâ³òëîôîð³â òà ³íø³ ìåòîäè

ðåãóëþâàííÿ ðóõó, — â³äïîâ³ëà
ðå÷íèöÿ Óïðàâë³ííÿ ïàòðóëüíî¿
ïîë³ö³¿ ó Â³ííèö³ Òåòÿíà Ô³ùóê.
Çàïèòàëè ïðî êîðèñòü â³ä «÷îëîâ³÷ê³â» ó î÷³ëüíèêà äåïàðòàìåíòó êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà
Âîëîäèìèðà Í³öåíêà. Ïðîòå ÷èíîâíèê â³äïîâ³â, ùî âèì³ðþâàòè
åôåêòèâí³ñòü ô³ãóð — íå â éîãî
êîìïåòåíö³¿.
— Ìè ¿õ âñòàíîâëþâàëè. Ùîäî
åôåêòèâíîñò³, òî çâåðí³òüñÿ
äî äåïàðòàìåíòó òðàíñïîðòó, öèì
ìàþòü âîíè çàéìàòèñÿ, — ñêàçàâ
Í³öåíêî.
À äèðåêòîð äåïàðòàìåíòó òðàíñïîðòó Ñåðã³é Ëåâ÷åíêî â³äïîâ³â,
ùî òðåáà «íàä³ñëàòè çàïèò».
— Ìè éîãî ïðîàíàë³çóºìî òà
íàäàìî âàì â³äïîâ³äü, — êîðîòêî
â³äïîâ³â ïàí Ëåâ÷åíêî.
Òàê ³ çðîáèëè. Çàïèò íàä³ñëàëè â ïîíåä³ëîê, 4 âåðåñíÿ. Òîìó
â ÷èíîâíèê³â º ï’ÿòü äí³â, ùîá
íàäàòè â³äïîâ³äü íà íàø³ çàïèòàííÿ òà îáãðóíòóâàòè íåîáõ³äí³ñòü
âèêîðèñòàííÿ ìàêåò³â, ÿê³ êîøòóþòü ïî 6 892 ãðèâí³ çà îäèíèöþ.
À â ìåð³¿ ñêàçàëè, ùî öå íå
ïóáë³÷íà ³íôîðìàö³ÿ. «²íôîðìàö³ÿ, ÿêó ïðîñèòå íàäàòè, íå â³äíîñèòüñÿ äî ïóáë³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿, à ñòîñóºòüñÿ ðîç’ÿñíåíü
ùîäî âïðîâàäæåííÿ ìàêåò³â
«øêîëÿð³â». Âðàõîâóþ÷è âèêëàäåíå, Âàø çàïèò áóäå ðîçãëÿíóòî ó â³äïîâ³äíîñò³ äî ïîëîæåíü
Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî çâåðíåííÿ ãðîìàäÿí» òà çà ðåçóëüòàòàìè
ðîçãëÿäó áóäå íàäàíà â³äïîâ³äü
ó ñòðîêè, âèçíà÷åí³ âêàçàíèì
Çàêîíîì», — éäåòüñÿ ó â³äïîâ³ä³
ìåð³¿, â³ä 5 âåðåñíÿ.

ДИВІТЬСЯ ФОТО
НА 20MINUT.UA
Просто зчитайте QR-код
камерою Вашої мобілки та
дивіться фото! (Має бути
встановлена програма QR
Reader з Андроїд-маркета
або аналогічна)

405333
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ШВИДКА ДОПОМОГА ДЛЯ
ТВАРИН: КУДИ ЗВЕРТАТИСЯ?
Порятунок чотирилапих 
Цілодобових клінік у Вінниці немає.
Але викликати ветеринара «додому» чи
навіть на місце, де лежить збита тварина,
можна. Чи варто викликати ветеринара
додому, і у яких клініках вам зроблять
знижку на лікування бездомної тварини
ДІАНА ГУЛБІАНІ,
RIA, (098)4543812

Ãîðîäÿíêà
Îêñàíà çâåðíóëàñÿ
äî ðåäàêö³¿ RIA ³ç
ïèòàííÿì, êóäè äçâîíèòè, ÿêùî
áà÷èø íà äîðîç³ çáèòó òâàðèíó.
Àäæå ñàìà, ïðî¿æäæàþ÷è Êè¿âñüêó, ïîáà÷èëà íàï³âæèâîãî ñîáàêó ³ îäðàçó íå çîð³ºíòóâàëàñÿ,
ùî òðåáà áóëî ðîáèòè.
Íàéïåðøå, êóäè äçâîíÿòü ëþäè
ó òàêèõ âèïàäêàõ — ì³ñüêà äîâ³äêîâà ñëóæáà çà íîìåðîì 15–60. Äîäçâîíèòèñÿ äî äèñïåò÷åðà çà öèì
íîìåðîì íå âäàëîñÿ ç òðüîõ ñïðîá,
òîæ ìè ïîëèøèëè öþ ñïðàâó.
Íàòîì³ñòü æóðíàë³ñò RIA îáðàëà íà ñàéò³ «20.ua» ï’ÿòü êë³í³ê
³ç íàéá³ëüøîþ ê³ëüê³ñòþ â³äãóê³â,
³ ä³çíàëàñÿ ðîçö³íêè íà âèêëèêè
äî òâàðèíè äîäîìó.
ЯК ДОПОМОГТИ ПОКАЛІЧЕНІЙ
БЕЗДОМНІЙ ТВАРИНІ? ²ç ì³ñÿöü
òîìó íåáàéäóæ³ ëþäè ïîäçâîíèëè
Òåòÿí³ Ïîñòàíîâñüê³é, äèðåêòîðó
ïðèòóëêó «Ïëàíåòà», ³ ïîâ³äîìèëè,
ùî íà Ìàêñèìîâè÷à çáèòî ñîáàêó.
Òåòÿíà íàäàëà ñîáàö³ ïåðøó äîïîìîãó, à ïîò³ì ïîâåçëà ¿¿ ïî êë³í³êàõ. Ó ðåçóëüòàò³ ñîáàêà îïèíèëàñü ó ñòàö³îíàðíîìó â³ää³ëåíí³
âåòåðèíàðíî¿ êë³í³êè «Vip Õâ³ñò».
— Çàðàç ³ç Ä³àíîþ (òàê íàçâàëè
ñîáàêó — àâò.) º ïðîáëåìè. Ó ñî-

áàêè ñïîñòåð³ãàºòüñÿ íåãàòèâíà
äèíàì³êà: íå äèâëÿ÷èñü íà çàäîâ³ëüí³ êë³í³÷í³ ïîêàçíèêè òà
íîðìàëüíó òåìïåðàòóðó ò³ëà, âîíà
õóäíå. Òîæ ïðî ïåðñïåêòèâè ¿¿
îäóæàííÿ ãîâîðèìî äóæå îáåðåæíî, — êàæå Äåíèñ Îñèïîâ,
ãîëîâíèé ë³êàð êë³í³êè.
ßê ðîçïîâ³â ÷îëîâ³ê, òâàðèíà
ïîòðàïèëà äî íèõ 10–14 äí³â
òîìó ç ïåðåëîìàìè äâîõ ê³íö³âîê òà ³ç çàñòàð³ëîþ ãåìàòîìîþ ç
ÿâèùàìè íåêðîçó ñò³íêè. Ë³êàð³
ïðîâåëè óñ³ íåîáõ³äí³ ìàí³ïóëÿö³¿, àëå ñòàí ñîáàêè ïîêè ùî
íå ïîêðàùóºòüñÿ.
Äåíèñ Îñèïîâ êàæå, ùî ó êë³í³êè íåìàº òðàíñïîðòó äëÿ òîãî,
àáè âè¿æäæàòè íà äçâ³íêè, ó ÿêèõ
ïîâ³äîìëÿºòüñÿ ïðî çáèòèõ òâàðèí. Äî òîãî æ, «â³ëüí³» ðóêè òåæ
íå çàâæäè º: óñ³ âåòë³êàð³ êë³í³êè
ìàþòü áàãàòî ðîáîòè.
— Óñå, ùî ìîæíà çðîáèòè
áåçïîñåðåäíüî íà ì³ñö³, — âêîëîòè çíåáîëþâàëüíå òà íàêëàñòè
äæãóòè, àáè çóïèíèòè êðîâîòå÷ó.
ß — çà ÿê³ñòü ïîñëóã, à ¿õ ìîæíà
îòðèìàòè ò³ëüêè â óìîâàõ êë³í³êè, — ðîçïîâ³â â³í.
Àëå ïî ì³ð³ ìîæëèâîñò³ âîíè
ë³êóþòü áåçäîìíèõ òâàðèí ³
âëàøòîâóþòü òèì ïåðåòðèìêó
çà âëàñíèé ðàõóíîê.
Ìèêîëà Ïîõîëþê, ë³êàð âåòåðèíàðíîãî êàá³íåòó «Óëþáëåíåöü», ðîçïîâ³â, ùî çàêëàä àê-

ВИКЛИКИ «НА ДІМ» ТА ЗНИЖКИ
НА ЛІКУВАННЯ ТВАРИН
«Vip Хвіст»

пн.-нд.
з 9.00 до 19.00

«Айболіт»

«Два коти»

«Улюбленець»

« Vet House»

РЕЖИМ РОБОТИ
пн.-сб.
пн.-пт.
пн.-пт. 9.00-18.00,
9.00-20.00
9.00- 20.30,
сб.-нд. 9.00-17.00
нд. — вихідний сб.-нд. 9.00-17.00

пн.-сб.
9.00-20.00,
нд. 9.00-16.00

ВИКЛИКИ «НА ДІМ»
немає

200 гривень за
виклик, у нічний
час — 300 грн

немає

від 100 до 200 —
денний, нічний виклик — дорожчий

немає

ЗНИЖКИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ БЕЗДОМНИХ ТВАРИН
знижки до 20% знижки залежать знижки до 50%
знижки до 20% знижки залежать
вартості від мані- від проведених вартості від мані- вартості від мані- від проведених
пуляцій
маніпуляцій
пуляцій
пуляцій
маніпуляцій
068 609 01 01

097 491 80 87

ТЕЛЕФОН
096 265 09 99

067 603 38 29

097 408 09 69

Пікуса, 3

проспект Юності,
44

АДРЕСА
Хмельницьке
шосе, 103-а

Замостянська, 16

Пирогова, 119-а

Собаку Діану з місяць тому знайшли волонтери
на Максимовича. Ветеринар Денис Осипов поки що
прогнози щодо її одужання робити не береться
òèâíî ïðàöþº ³ç âîëîíòåðàìè ³
ðîáèòü çíèæêè òèì íåáàéäóæèì,
ùî ìîæóòü ïðèâåçòè òðàâìîâàíó
òâàðèíó ç âóëèö³.
— Áóëî ÿêîñü: çàòåëåôîíóâàëà ëþäèíà î äðóã³é ãîäèí³ íî÷³,
êàæå: îò, ñîáàêà íà äîðîç³ çáèòà
ëåæèòü. Ïðè¿õàâ ë³êàð íà ì³ñöå:
í³ òâàðèíè, í³ ëþäèíè.
Ìèêîëà êàæå, ùî ó êë³í³êè
íåìàº ìîæëèâîñò³ òðèìàòè ïðîîïåðîâàíèõ òâàðèí.
— Êîëè ëþäè çâåðòàþòüñÿ
äî ìåíå ³ç ïðîõàííÿì äîïîìîãòè
òðàâìîâàí³é òâàðèí³, âîíè òàêîæ
ïîâèíí³ áóòè ãîòîâ³ ¿é äîïîìîãòè.
ß ïîïåðåäæóþ, ùî ïðè¿äó, íàäàì
¿é äîïîìîãó, àëå äàë³ ïîêè òâàðèíà íå îäóæàº, óòðèìóâàòèìóòü
¿¿ âîíè. Ïî÷óâøè öå, íàé÷àñò³øå
ëþäè â³äìîâëÿþòüñÿ äîïîìîãòè.
ЧОМУ НЕМА КАРЕТИ ШВИДКОЇ
ДОПОМОГИ? Âàëåíòèí Êîâàëüñüêèé, ãîëîâíèé ë³êàð êë³í³êè
«Äâà êîòà», ðîçïîâ³äàº ïî òåëåôîíó, ùî ó éîãî êë³í³ö³ áóâ
êîëèñü àâòîìîá³ëü ï³ä øâèäêó.
À çàðàç òâàðèíó òðåáà çàâîçèòè
ò³ëüêè äî êë³í³êè.
— ×îìó òàê çðîáèëè? Óÿâ³òü,
äçâîíÿòü ëþäè ³ êàæóòü: ñîáàö³ ïîòð³áíà âàêöèíàö³ÿ. Ë³êàð
áåðå âàêöèíó òà äâà øïðèöè ³
¿äå íà âèêëèê. Âàêöèíà ïîâèííà çáåð³ãàòèñÿ ïðè òåìïåðàòóð³
+2- +8 ãðàäóñ³â. Ï³ñëÿ òîãî, ÿê
ð³äèíà áóäå íàáðàíà ó øïðèö òà
íàãð³òà, âîíà ïîâèííà áóòè ââåäåíà ïðîòÿãîì äâîõ õâèëèí. Öå
íîðìàëüíèé ï³äõ³ä. Çà êîðäîíîì
âçàãàë³ º ñïåö³àëüí³ ìàøèíè, îáëàäíàí³ õîëîäèëüíèìè óñòàíîâêàìè — à íå òåðìîñóìêîþ, ÿêó
ïî æàð³ ïðîâåçåø 10 õâèëèí ³
íà òîìó âñå çàê³í÷èëîñÿ.

Ùî æ äî êàñòðàö³¿-ñòåðèë³çàö³¿
âäîìà — òî öå ìèíóëå ñòîë³òòÿ, êàæå Âàëåíòèí. Áî óìîâè,
ó ÿêèõ ïðîâîäèòüñÿ îïåðàö³ÿ,
íåñòåðèëüí³.
— ß âæå íå êàæó ïðî òå, ùî òè
ïðè¿õàâ íà âèêëèê, ê³øêà çàë³çëà
ï³ä äèâàí ³ òè ç âëàñíèêîì ðàçîì
øóêàºø ê³øêó ï³ä äèâàíîì. Öå
òàê³ ðåàë³¿ ó íàñ. Öå æ íå ðîáîòà
âèõîäèòü, à ïîñì³õîâèñüêî ÿêåñü.
«НІЧНЕ» ЛІКУВАННЯ КОШТУЄ
ДОРОЖЧЕ. Ë³êàð «Àéáîë³òó» ²ãîð
Ãàâðèëþê ðîçïîâ³äàº, ùî ó íèõ
ïðàêòèêà âè¿çäó äî ïàö³ºíòà äîäîìó º. ² íàâ³òü çáèò³é ñîáàö³
äîâîäèëîñü äîïîìîãó íàäàâàòè
íà óçá³÷÷³ äîðîãè.
— Âèêëèê äî äîìàøíüî¿ òâàðèíè êîøòóº 200 ãðèâåíü, ÿêùî
îñåëÿ, äå æèâå òâàðèíà, çíàõîäèòüñÿ á³ëÿ íàñ, ìîæåìî áåçêîøòîâíî âè¿õàòè. Ó í³÷íèé ÷àñ
òàðèô çá³ëüøóºòüñÿ íà 50%.
²íêîëè, ðîçïîâ³äàº â³í, âåòåðèíàðè «Àéáîë³òó» âè¿æäæàþòü
ïðÿìî íà ì³ñöå äî çáèòî¿ òâàðèíè ³ íàäàþòü ¿é äîïîìîãó ìàëî
íå íà óçá³÷÷³ äîðîãè.
— Çâ³ñíî, âèòðà÷àºìî íà öå
ãðîø³ ç³ ñâîº¿ êèøåí³. Âîíè,
áóâàº, ÷àñòêîâî êîìïåíñóþòüñÿ. Íàïðèêëàä, äíÿìè ëþäèíà
çà ïîñëóãó çàïëàòèëà 80 ãðèâåíü
³ äàëà ùå 70 — çâåðõó: ñêàçàëà,
íà ïîòðåáè òâàðèí, çà ÿêèõ í³êîìó çàïëàòèòè. Ìè â öüîìó ïëàí³ ÷åñíî ñåáå âåäåìî ³ òîìó íàì
ëþäè äîâ³ðÿþòü.
Ó êë³í³ö³ «Âåòõàóñ» í³÷íèé âèêëèê êîøòóâàòèìå 400 ãðèâåíü —
àëå öå ò³ëüêè ó ïðèì³ùåííÿ êë³í³êè: âè¿çäè ïî äîìàõ âåòåðèíàðè
«Âåòõàóñó» íå ïðàêòèêóþòü, ÿê ³
¿õ êîëåãè ç «Äâîõ êîò³â».

КОРОТКО
Стрибнув
з мосту
 Áëèçüêî äðóãî¿ ãîäèíè
íî÷³ ïàòðóëüí³ ïîë³öåéñüê³ îòðèìàëè âèêëèê
ïðî ñïðîáó ñàìîãóáñòâà
íà Öåíòðàëüíîìó ìîñò³.
×îëîâ³ê ñêàçàâ, ùî áà÷èâ
íà âëàñí³ î÷³, ÿê ëþäèíà
ñòàëà íà ì³ñò òà ñòðèáíóëà
ó Ï³âäåííèé Áóã. Ïàòðóëüí³ îá³éøëè íàáåðåæíó, àëå
â ð³÷ö³ í³êîãî íå ïîì³òèëè.
Êîïè ñ³ëè íà êàòàìàðàí,
ÿêèé âäåíü êàòàº â³äïî÷èâàëüíèê³â, òà ï³äïëèâëè
âïðèòóë äî ìîñòó. Òàì
âîíè ³ âèÿâèëè ÷îëîâ³êà,
ÿêèé òðèìàâñÿ çà îïîðó, çíàõîäÿ÷èñü ïî ïîÿñ
ó âîä³. Â³í íå ì³ã ñàìîòóæêè ä³ñòàòèñÿ áåðåãà, áî
ï³ñëÿ ñòðèáêà ïîøêîäèâ
ñïèíó.
— ß ïîñïîðèâ ñòðèáíó
÷è íå ñòðèáíó, — ðîçêàçàâ ïîòåðï³ëèé ïðî ñâ³é
â÷èíîê êîïàì. Çà ñëîâàìè
÷îëîâ³êà, â³í íå âæèâàâ í³
àëêîãîëþ, í³ íàðêîòèê³â.
Ïîë³öåéñüê³ âèêëèêàëè
øâèäêó òà ïåðåäàëè éîãî
ìåäèêàì.

До Єгипту
на літаку
 Ç æîâòíÿ öüîãî ðîêó
äî ê³íöÿ áåðåçíÿ 2018 ç
àåðîïîðòó «Â³ííèöÿ»
êóðñóâàòèìå ÷àðòåðíèé
ðåéñ äî ºãèïåòñüêîãî
êóðîðòó Øàðì-Åëü-Øåéõ.
Ïåðøèé ðåéñ çàïëàíîâàíî çä³éñíèòè 4 æîâòíÿ.
Ë³òàê ç Â³ííèö³ âèë³òàòèìå
ùîï’ÿòíèö³ î 12-é ãîäèí³, ïîâ³äîìèëè ó Ñëóæá³
îðãàí³çàö³¿ ïåðåâåçåíü
àåðîïîðòó. Ðåéñè çàïëàíîâàí³ äî ê³íöÿ áåðåçíÿ,
ÿê ³ ìèíóëîãî êóðîðòíîãî
ñåçîíó.

Призупинять
рух трамваїв
 Íà Õìåëüíèöüêîìó øîñå
êîìóíàëüíèêè ðåìîíòóþòü
òðàìâàéí³ êîë³¿. Ó çâ’ÿçêó
ç öèì, íà îäíó í³÷ ïðèçóïèíÿòü ðóõ òðàìâà¿â. Ïðî
öå ïîâ³äîìëÿþòü íà ñàéò³
Â³ííèöüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè.
«Ó Â³ííèö³ ïðîâîäèòèìåòüñÿ òåðì³íîâèé êàï³òàëüíèé
ðåìîíò òðàìâàéíî¿ êîë³¿
íà Õìåëüíèöüêîìó øîñå,
â ðàéîí³ òðàìâàéíîãî äåïî.
Ó çâ’ÿçêó ç öèì ðóõ òðàìâà¿â
1, 4, 6 ìàðøðóò³â áóäå ïðèçóïèíåíî 6 âåðåñíÿ ç 23.00
äî 5.30 ðàíêó 7 âåðåñíÿ», —
éäåòüñÿ â ïîâ³äîìëåíí³.
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ЦЕНТР ОНОВЛЯТЬ ЗА НАШІ ГРОШІ
Обличчя міста  У будинку
на Соборній, 101 роблять утеплення та
новий фасад. Проте мешканці не платять
за ремонт дому. На це дають гроші з
бюджету міста. У мерії пояснили, чому
роблять за кошти Вінниці та показали,
що чекає на центр міста у майбутньому
ВАЛЕРІЙ
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA,
(063)7758334

Ç ñåðåäèíè
ñåðïíÿ á³ëÿ áóäèíêó, ùî íàâïðîòè Óí³âåðìàãó, ïîñòàâèëè ðèøòóâàííÿ. Ðîá³òíèêè â³äíîâëÿòü îáøàðïàíèé ôàñàä, çàì³íÿòü äàõ,
ïîñòàâëÿòü íîâ³ â³êíà ó ï³ä’¿çäàõ
òà ³íøå. Íàéö³êàâ³øå, ùî öå ä³ñòàíåòüñÿ ìåøêàíöÿì áóäèíêó çàäàðìà — çà ðîáîòè òà ìàòåð³àëè
ñïëàòÿòü ç ì³ñüêîãî áþäæåòó.
Ïðîòå òóò º ñâî¿ íþàíñè.
СУПЕРЕЧКИ ЧЕРЕЗ БАЛКОНИ. Ïåðåìîâèíè ïðî ðåìîíò áóäèíêó ç
éîãî ìåøêàíöÿìè òðèâàëè ç ïî÷àòêó ë³òà. Óïåðøå ÷èíîâíèêè
ïðèéøëè äî ëþäåé ç ïðîïîçèö³ºþ — áåçêîøòîâíèé êàïðåìîíò,
àëå ëþäÿì ïîñòàâëÿòü â³äêðèò³
áàëêîíè, çà ÿê³ òðåáà çàïëàòèòè
òðåòèíó â³ä âàðòîñò³. Öå îð³ºíòîâíî ïî â³ñ³ì òèñÿ÷ ãðèâåíü.
Îñòàíí³é ïóíêò é íå âëàøòîâóâàâ ìåøêàíö³â. ßê ðîçêàçóâàâ
äèðåêòîð äåïàðòàìåíòó ì³ñüêîãî
ãîñïîäàðñòâà Ãðèãîð³é Ïóðäèê,
ëþäè íå õîò³ëè «ðîçëó÷àòèñÿ» ç³

ñâî¿ìè áàëêîíàìè. Âðåøò³-ðåøò,
êîìïðîì³ñ áóâ çíàéäåíèé: áàëêîíè áóäóòü çàñêëåíèìè, àëå îäíàêîâèìè.
— Äîìîâèëèñÿ ìàéæå ç óñ³ìà.
Òàì ñóñ³äè çãîëîñèëèñÿ «ñêèíóòèñÿ» ãðîøèìà äëÿ òèõ, õòî
íå ìàº ÷èì çàïëàòèòè çà áàëêîíè, — ðîçêàçàâ Ïóðäèê. — Ùå
ïîòð³áíî äîìîâèòèñÿ ç ï³äïðèºìöÿìè, ùî ìàþòü ìàãàçèíè
íà ïåðøîìó ïîâåðñ³ áóäèíêó. Áî
ïîâèíí³ îáëàøòóâàòè íîâ³ âèâ³ñêè, ÿê³ áóäóòü â îäíîìó êîëüîð³
ç ôàñàäîì.
Îð³ºíòîâíî, âëàñíèêè ìàãàçèí³â ìàþòü ñïëàòèòè ò³ëüêè 30%
çà ðåìîíò, òàê áè ìîâèòè —
çà ïðîãðàìîþ ñï³âô³íàíñóâàííÿ.
Õî÷à äîìîâëåíîñò³ ç³ âñ³ìà
ùå íåìàº, ðîá³òíèêè ç ì³ñüêîãî êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà
«Àâàð³éíî-äèñïåò÷åðñüêà ñëóæáà» çàê³í÷óþòü â³äíîâëþâàòè
ôàñàä ç òîðöÿ áóä³âë³. Âîíè ìàþòü óòåïëèòè ä³ì ì³íåðàëüíîþ
âàòîþ, îçäîáèòè ôàñàä, çàì³íèòè
äàõ, çðîáèòè íîâèé ãàíîê á³ëÿ
ï³ä’¿çä³â. Óñ³ ðîáîòè êîøòóþòü
3 ì³ëüéîíè 799 òèñÿ÷ ãðèâåíü òà
ìàþòü çàê³í÷èòè äî ê³íöÿ ðîêó
(goo.gl/3bLnVp).

НА ЧЕРЗІ ЩЕ П’ЯТЬ БУДИНКІВ.
×îìó â ìåð³¿ âèð³øèëè ðåìîíòóâàòè áóäèíêè â öåíòð³ çà êîøòè
ì³ñüêî¿ êàçíè? Ãðèãîð³é Ïóðäèê
ïîÿñíèâ öå ïðîñòî — ôàñàäè
íà Ñîáîðí³é ó ïîãàíîìó ñòàí³.
À öå ïîãàíî äëÿ ³ì³äæó Â³ííèö³,
îñê³ëüêè öå îáëè÷÷ÿ ì³ñòà, ÿêå
áà÷àòü ãîðîäÿíè òà ãîñò³ ì³ñòà.
×èíîâíèê ðîçêàçàâ, ùî òàêà
ðåñòàâðàö³ÿ ôàñàä³â º ñòðàòåã³÷íèì çàâäàííÿì íà ðîêè âïåðåä.
— Ó äåïàðòàìåíò³ àðõ³òåêòóðè
ðîçðîáèëè Êîíöåïö³þ ðåêîíñòðóêö³¿ ôàñàä³â öåíòðàëüíî¿ ÷àñòèíè
ì³ñòà: â³ä «Óí³âåðìàãó» ³ äî ãîëîâïîøòàìïó. Íà öåé ð³ê ó ïëàíàõ
ò³ëüêè äâà áóäèíêè — Ñîáîðíà,
101 òà Ñîáîðíà, 50, — ðîçêàçàâ
äèðåêòîð äåïàðòàìåíòó ì³ñüêîãî
ãîñïîäàðñòâà Ãðèãîð³é Ïóðäèê.
Ïèòàºìî, ÷è âñ³ ôàñàäè íà Ñîáîðí³é áóäóòü îíîâëåí³?
— Íàø äåïàðòàìåíò çàéìàºòüñÿ
ò³ëüêè òèìè áóäèíêàìè, ùî º â êîìóíàëüí³é âëàñíîñò³. ¯õ ìè ìîæåìî çðîáèòè çà êîøòè ì³ñòà. À îò ç
áóäèíêàìè, ÿê³ âèêóïèëè ö³ëêîì
ï³ä îô³ñè ÷è ìàãàçèíè, ñêëàäí³øå.
Òàì éäå ä³àëîã ç âëàñíèêàìè, ùî
äóæå ïðîáëåìíî. Íàïðèêëàä, áóä³âëÿ êîëèøíüîãî ìàãàçèíó «Õë³á»
(Ñîáîðíà, 69, ïîðÿä ç ê³íîòåàòðîì
Êîöþáèíñüêîãî — àâò.) — ïîâí³ñòþ â ïðèâàòí³é âëàñíîñò³, òîìó
òàì òðèâàþòü ïåðåìîâèíè, ùîá
çðîáèòè ðåìîíò ôàñàäó. ² òàêèõ
áóä³âåëü íà Ñîáîðí³é áàãàòî.
Êð³ì áóäèíê³â ï³ä íîìåðàìè
50 òà 101, çàïëàíîâàíà ðåñòàâðàö³ÿ
ôàñàä³â çà àäðåñàìè Ñîáîðíà, 75,
81, 91, 97. Ó ðàìêàõ ö³º¿ Êîíöåïö³¿
ìèíóëîãî ðîêó çðîáèëè ðåñòàâðàö³þ ôàñàäó íà Ñîáîðí³é, 22, ÿêèé
ãîðîäÿíè íàçâàëè «Ä³ì âåñåëêà».

До кінця року будинок утеплять, відновлять фасад,
замінять дах та зроблять інші роботи. На це витратять
3 мільйони 799 тисяч гривень з міського бюджету

Екс-готель «Франсуа» відремонтують за 1 мільйон
Щодо будівлі на Соборній, 50,
то за цією адресою знаходиться колишній готель «Франсуа».
За проектом, там буде реставрація мурування стін, утеплення, реставрація ліпнини.
Фахівці мають замінити водостічну систему та прибрати старі
кондиціонери.
— Крім того, під дахом цього
будинку взимку утворюються
величезні бурульки. Люди, що
проходили під цим будинком,

наражалися на небезпеку. І щоб
такого не було, будівельники
змонтують систему проти бурульок, — розказав директор
департаменту міського господарства Григорій Пурдик.
На всі роботи з бюджету готові виділити 1 мільйон 188 тисяч
гривень. Визначити підрядника
хочуть після 30 вересня. Тоді
як реставрацію «Фрасуа» мають закінчити до 30 листопада
цього року (goo.gl/zKTewy).

406613
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СВЯТКУЄМО ДЕНЬ
МІСТА З «БІТЛАМИ»
З днем народження, Вінниця! 
Знятися у відомих фільмах, помандрувати
часом у різні історичні епохи міста прямо
на Соборній, а ввечері послухати наживо
гурт «Друга ріка» та «The Hardkiss» зможуть
вінничани на День міста. Обіцяють також
відкрити сквер «Ліверпуль»
АЛЬБІНА КУРБАНОВА, (099)1781008

Ñâ³é 654 äåíü íàðîäæåííÿ Â³ííèöÿ â³äçíà÷àòèìå 9 âåðåñíÿ.
Ùîá îðãàí³çóâàòè ñâÿòî, âèòðàòÿòü 2 ì³ëüéîíè 20 òèñÿ÷ ãðèâåíü:
520 òèñÿ÷ ç ì³ñüêîãî áþäæåòó,
ðåøòà — äîïîìîãà ñïîíñîð³â.
Ðîçïî÷íåòüñÿ ñâÿòî î 14.00 ç
êîíöåðòó íà Ìàéäàí³ Íåçàëåæíîñò³. Òàì âèñòóïàòèìå ñèìôîí³÷íèé îðêåñòð òà «Ï³êêàðä³éñüêà
òåðö³ÿ». Ìàéäàí çàïîâíÿòü ðîáîòàìè õóäîæíèê³â, à äëÿ êíèãîëþСтадіон парку
 Турнір з тенісу,
шахів та шашок.
 Виступи спортсменів Вінниці
з різних видів спорту.
 Шоу кращих спортсменів
України зі стрибків на батуті

Площа ім. Василя
Стуса — 19.00
 Концерт за участю
Олега Винника,
гуртів «Друга Ріка»,
«The Hardkiss»

á³â çàïðàöþº Â²ÍÍÈÖ³ßíñüêèé
«BOOK-ÿðìàðîê».
Íà Ñîáîðí³é, ï³äêð³ïèâøèñü
âóëè÷íîþ ¿æåþ, ìîæíà áóäå â³äïðàâèòèñÿ ó ìàíäð³âêó ÷àñîì,
ïî÷èíàþ÷è ç 14 ñòîë³òòÿ ³ ïîáà÷èòè, ùî â³äáóâàëîñÿ â ì³ñò³
ó ð³çí³ ³ñòîðè÷í³ åïîõè.
Íà ïëîù³ ªâðîïåéñüê³é çáåðåòüñÿ ìîëîäü íà ²²² ôåñòèâàë³
«Â³ííè÷àíè ìàþòü òàëàíòè».
Ìàéäàí Íåáåñíî¿ Ñîòí³ ïåðåòâîðèòüñÿ íà âåëèêó ê³íîñòóä³þ,
äå áóäü-õòî ìîæå çíÿòèñÿ ó â³-

Майдан «Водограй»
 Мистецький фестиваль,
підготовлений Педагогічним
університетом: пісочна
анімація, галькопластика,
художнє конструювання,
вишивка тощо

Вулиця Соборна
 Проект «Вінниця крізь час»
 Тематичні інтерактиви,
виставки та інсталяції
 Музичний проект «Від
класики до джазу»
 Працюватимуть фудкори,
щоб підкріпитися та
лаунжзони для відпочинку

äîìèõ ñòð³÷êàõ. Íà ìàéäàí÷èêó
ïðàöþâàòèìóòü ãðèìåðè òà êîñòþìåðè, ùîá ñòâîðèòè îáðàç
àêòîðà.
Ó Öåíòðàëüíîìó ïàðêó ïðàöþâàòèìå ê³ëüêà ëîêàö³é. Íà ïëîù³
á³ëÿ Ë³òíüîãî òåàòðó ïðîõîäèòèìå
Ôåñòèâàëü ñïîðòèâíî-áàëüíîãî
òàíöþ. Íà ñòàä³îí³ ïàðêó â³äáóäåòüñÿ òóðí³ð ç òåí³ñó, øàõ³â
òà øàøîê. Ïîêàæóòü øîó êðàù³
ñïîðòñìåíè Óêðà¿íè ç³ ñòðèáê³â
íà áàòóò³.
Çàâåðøèòüñÿ ñâÿòî íà ïëîù³
Âàñèëÿ Ñòóñà («Êíèæêà») êîíöåðòîì. Çàïðîñèëè Îëåãà Âèííèêà, ãóðòè «Äðóãà ð³êà» òà «The
Hardkiss».
Òàêîæ 9 âåðåñíÿ â³äêðèþòü ³
ñêâåð «Ë³âåðïóëü» ç ô³ãóðàìè
ó÷àñíèê³â ëåãåíäàðíîãî ãóðòó
«Á³òëç». Ó ì³ñüêðàä³ âñ³õ òàºìíèöü íå ðîçêðèâàþòü, àëå îáìîâèëèñÿ, ùî «Á³òëç» ïåðåõîäèòèìå
ï³øîõ³äíèé ïåðåõ³ä, ÿê íà â³äîìîìó ôîòî, äå âîíè êðîêóþòü
ïî «çåáð³» âóëè÷êîþ ó Ëîíäîí³.

Площа біля Літнього театру
 Фестиваль спортивно-бального
танцю. Майстер-клас від Олени
Шоптенко («Танці з зірками»)
та чемпіони з аргентинського
танго Михайло Лисенко та
Наталія Первушина

Майдан
Небесної Сотні
 Проект
«Знімається
кіно!», в якому
можуть знятися
усі охочі

Площа Європейська
 ІІІ фестиваль «Вінничани мають
таланти». У ньому візьмуть
участь вінничани з проектів:
«КраїнаУ», «Голос Діти»,
«Голос країни», «Україна має
талант», «Танцюють всі»

Майдан Незалежності
8 вересня
 Церемонія нагородження переможців ХІ Міжнародного
ВІННИЦІЯнського кінофестивалю
9 вересня 14.00
 Концертна програма: Національний академічний
симфонічний оркестр України, вокальна українська
акапельна група «Піккардійська терція».
 Виставка робіт художників
 Для книголюбів запрацює ВІННИЦіЯнський «BOOK-ярмарок»
 Квіткові композиції та просторові інсталяції

405751
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НА «ВЕРВОЛЬФІ» ЗНОВУ ВОЮВАЛИ
Несправжня війна  У рамках історичної
реконструкції ставка «Вервольф» уже
третій рік поспіль перетворилася на поле
бою сил Червоної армії, УПА і Вермахту.
Та цього разу перемогу не отримав ніхто,
бо будь-яка війна, то незворотна трагедія
МИХАЙЛО
КУРДЮКОВ, RIA,
(095)1039671

Òðåò³é ð³ê ïîñï³ëü ³ñòîðèêîìåìîð³àëüíèé
êîìïëåêñ «Âåðâîëüô» ï³ä Â³ííèöåþ ñòàâ åï³öåíòðîì ðåêîíñòðóêö³¿ ïîä³é Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿
â³éíè. ² ÿêùî â ìèíóëîìó ðîö³
ó÷àñíèêè â³äîáðàæàëè áîéîâ³
ä³¿, ÿê³ â³äáóâàëèñÿ íà òåðåíàõ
Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³, òî â öüîìó
ðîö³ á³é 1944 ðîêó áóâ óìîâíèì.
Íà ôåñòèâàë³ áóëî çàä³ÿíî áëèçüêî ñîòí³ ðåêîíñòðóêòîð³â ç óñ³º¿
Óêðà¿íè, ÿê³ ïîä³ëèëèñÿ íà òðè
òàáîðè: ×åðâîíî¿ àðì³¿, ÓÏÀ ³
Âåðìàõòó.
Íà ïîë³ áîþ áóëî ïðîâåäåíî
ê³ëüêà ñóòè÷îê ì³æ â³éñüêîâèìè
òàáîðàìè. Òóò áóëè ðóêîïàøí³
áî¿, áî¿ õîëîäíîþ çáðîºþ, àâòîìàòè ç ï³ñòîëåòàìè òà íàâ³òü
ãàðìàòà. Íå áóëî ò³ëüêè ïåðåìîæö³â, ³ çàãèíóòè ñóäèëîñÿ âñ³ì.
Òàêèé çàäóì îðãàí³çàòîðè ïîÿñíèëè òèì, ùî â³éíà — öå çàâæäè
òðàãåä³ÿ, à ¿¿ íàñë³äêè, ÿêèìè á
âîíè íå áóëè, çàâæäè íåçâîðîòí³
³ æàõëèâ³ äëÿ âñ³õ ¿¿ ó÷àñíèê³â.
— Íà òàêå ö³êàâî äèâèòèñÿ, íà òàêå ñòðàøíî äèâèòèñÿ.
Îñîáëèâî íà òë³ îñòàíí³õ ïîä³é

ó íàø³é êðà¿í³, — ðîçïîâ³äàº
ã³ñòü ðåêîíñòðóêö³¿ ç³ ñòîëèö³
Êèðèëî Ìàñëîâ. — Ó ìåíå áðàò
çàðàç â ÀÒÎ, ³ ïîêè ÿ òóò àïëîäóþ õîëîñòèì ïîñòð³ëàì, Ñåðüîãà
(áðàò — àâò.), ñèäèòü ó áë³íäàæàõ
³ éîìó íå äî îïëåñê³â. Òî÷íî íàâ³òü íå çíàþ, ÷îìó ÿ òóò. Ìîæå
òîìó, ùî òàêèì ÷èíîì ÿ õî÷ ç
áîêó çìîæó ïîáà÷èòè òå, ùî áà÷èòü ì³é áðàò, ïàöàíè, ÿê³ òàì,
ì³ñöåâ³, âîëîíòåðè. Çà íàøèìè
ïëå÷èìà âæå º ïåðåìîãè. ² ñêîðî
âîíè îáîâ'ÿçêîâî ïîâòîðÿòüñÿ!
Ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ ðåêîíñòðóêö³¿
ò³, õòî ùå íåùîäàâíî â³â îäèí ïðîòè îäíîãî áîðîòüáó íå íà æèòòÿ,
à íà ñìåðòü, ðîáèëè ñï³ëüí³ ñåëô³,
îáì³íþâàëèñÿ îäèí ç îäíèì âðàæåííÿìè ³ äðóæíüî ñï³ëêóâàëèñÿ ç ãëÿäà÷àìè, ÿêèõ ó öåé äåíü
áóëî ê³ëüêà ñîòåíü. Íàéñïðèòí³ø³
çìîãëè ç³áðàòè âèêîðèñòàí³ ã³ëüçè,
ïîñòð³ëÿòè ç ãâèíò³âîê, ïðèì³ðÿòè
í³ìåöüêèé øîëîì àáî îòðèìàòè
ôîòî íà ïàì'ÿòü ç ó÷àñíèêàìè ðåêîíñòðóêö³¿.

ДИВІТЬСЯ ФОТО
НА 20MINUT.UA
Просто зчитайте QR-код
камерою Вашої мобілки та
дивіться фото! (Має бути
встановлена програма QR
Reader з Андроїд-маркета
або аналогічна)

Табір Червоної армії. Задумлива медсестра і молоді бійці після бою, у якому ніхто не вижив

«Війна, то не футбол»
ВІТАЛІЙ
ГОЛОВЕНЬКО,
КООРДИНАТОР
ПРОЕКТУ «ЖИВА
ІСТОРІЯ»

— Мета нашого
заходу банальна
до простоти — щоб про ті події
не забували. Історія різнопланова і неоднозначна, деякі моменти хотілося б забути, на деякі
не звертати уваги, але суспільство, як і людина, дорослішає

тільки тоді, коли робить якісь
висновки з того, що вона пам'ятає
або того, через що вона пройшла.
Можливо, та війна доклала частину нашої сьогоднішньої незалежності, адже вона торкнулася
всіх сімей без винятку.
Концепція реконструкції — що
війна і смерть зрівнюють усіх.
Не важливо, хто правий, а хто винний, не важливо, під якими гаслами виступають. Коли в такому
заході хтось перемагає, то почина-

ються «Ура! Мы победили!» — це
більш ігровий варіант, який підходить нашому східному сусідові. У них там обов'язково «Наши
должны победить!». Але ми і так
знаємо, хто переміг, тому для нас
важливо, щоб люди замислились,
яка трагедія криється за цим «Ура"
Победа!» Щоб побачили кожне
життя, яке залишилося на тому
полі. Це не футбол, в якому хтось
повинен перемогти. Це трагедія,
яка неосмислена дотепер!

Дитячі радощі.
Маленькі
глядачі із
задоволенням
приміряли
військові речі
і просили
потримати
зброю

Найдобріші «нацисти». До того ж вони
чудово розуміли українську

Спітнілі і втомлені. Але по обличчях
учасників було помітно, що захід вдався

Дороге задоволення. Після боїв учасники
чистили і полірували свою зброю

«Червоні» після бою повертаються в свій табір.
Трохи часу на обговорення і дорога додому

405536
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МНЕНИЕ
простір для особистої думки

ИРИНА БЕРЁЗА, ПИСАТЕЛЬНИЦА, МЕДИК

В эти дни начала учебного года я всегда вспоминаю
Беслан. Самое извращенное преступление
российского постсовка, лучше всего обнажающее
суть российского государства за любыми словами.

XI Між Народний ВІННИЦіЯнський
кінофестиваль. Уже одинадцятий…
БЛОГ
ПРЕС-СЛУЖБА ВІННИЦІЯНСЬКОГО
КІНОФЕСТИВАЛЮ

À 10 ðîê³â òîìó íà ñâÿòêóâàíí³ Äíÿ
ì³ñòà, öå áóëî ëèøå 50 õâèëèí ó âå÷³ðí³é
êîíöåðòí³é ïðîãðàì³. ² ºäèíèé «ç³ðêîâèé» ã³ñòü — Â³êòîð Àíäð³ºíêî.
Öå âæå ïîò³ì ôåñòèâàëü ñòàâ âåëèêèì ê³ëüêàòèæíåâèì ä³éñòâîì ç Â³äêðèòòÿì ôåñòèâàëþ ³ ïîêàçîì ñòð³÷îê
êîíêóðñíî¿ ïðîãðàìè ïðîñòî íåáà,
â ê³íîòåàòðàõ, íà òåëåáà÷åíí³ òà ìåðåæ³ ²íòåðíåò íà âëàñíîìó ñàéò³ www.
vinnician.org. À Öåðåìîí³ÿ Íàãîðîäæåííÿ — îêðåìà òðèãîäèííà âå÷³ðíÿ
ïðîãðàìà çà ó÷àñò³ çíàíèõ àêòîð³â òà
ðåæèñåð³â. Ïðè÷îìó òèñÿ÷³ ëþäåé ¿¿
ìîãëè ïîäèâèòèñü íå ò³ëüêè íà Ìàéäàí³ Íåçàëåæíîñò³, à é â ïðÿìîìó åô³ð³
â ìåðåæ³ ²íòåðíåò.
Ñ³ì ðîê³â ïîñï³ëü ïðÿìó òðàíñëÿö³þ
çàáåçïå÷óº Öåíòð ³íôîðìàö³éíèõ òåõíî-

ëîã³é ÔÌÃ ¹ 17 ï³ä îðóäîþ íàðîäíîãî
â÷èòåëÿ Óêðà¿íè Þð³ÿ Ïàñ³õîâà.
Ó ãîñòÿõ ôåñòèâàëþ ïîáóâàëè àêòîðè
Âîëîäèìèð Ãîðÿíñüêèé, Ðóñëàíà Ïèñàíêà, Åììàíó¿ë Â³òîðãàí, Áîðèñ Ñìîëê³í, Íàòàë³ÿ Âàðëåé, Ðóñòàì Ñàãäóëëàºâ
(Óçáåêèñòàí), Âàíî ßíòáåë³äçå (Ãðóç³ÿ),
ç³ ñâî¿ìè ãóðòàìè âèñòóïàëè Îëåêñ³é
Ãîðáóíîâ òà Ãîøà Êóöåíêî. ² öå íàâ³òü
íå ïîëîâèíà òèõ, õòî ðàäóâàâ â³ííè÷àí
ñâî¿ì òàëàíòîì.
Ðîçøèðèëàñü ³ ãåîãðàô³ÿ ñòð³÷îê. Ñîòí³
ðîá³ò íàäõîäèëè ç ð³çíèõ ê³íö³â ñâ³òó —
â³ä Àâñòðàë³¿ ³ Íîâî¿ Çåëàíä³¿ äî ÑØÀ òà
Àðãåíòèíè, â³ä Ï³âäåííî-Àôðèêàíñüêî¿
ðåñïóáë³êè äî Ô³íëÿíä³¿ òà Ï³âí³÷íî¿ ²ðëàíä³¿.
Öåé ð³ê íå áóäå âèíÿòêîì. Óæå çàðàç âñþ êîíêóðñíó ïðîãðàìó ìîæíà
ïîäèâèòèñü íà íàøîìó ñàéò³: www.
vinnician.org À 8 âåðåñíÿ íà Ìàéäàí³
Íåçàëåæíîñò³ â³äáóäåòüñÿ Öåðåìîí³ÿ

Íàãîðîäæåííÿ ïåðåìîæö³â ôåñòèâàëþ,
äå ïðîñòî íåáà ãëÿäà÷³ ïîáà÷àòü êðàù³
êîìåä³éí³ ðîëèêè.
Äî íàñ çàâ³òàþòü ÷óäîâ³ àêòîðè ç Îäåñè
Îëåã Ô³ë³ìîíîâ («Äæåíòëüìåí-øîó») òà
Áîðèñ Áàðñüêèõ («Ìàñêè-øîó»); àêòîð
ßí Ëåâ³íçîí (²çðà¿ëü); õóäîæíèê-ìóëüòèïë³êàòîð Åäóàðä Êèð³÷ (ìóëüòèê «ßê
êîçàêè…»).
Ñïåö³àëüí³ ãîñò³ ñâÿòà — àêòîðè «Ä³çåëü-øîó».
ßê çàâæäè, ïåðåìîæö³ ôåñòèâàëþ îòðèìàþòü óí³êàëüíó íàãîðîäó — «Çîëîòîãî
Ëåòþ÷îãî Ñëîíà», çðîáëåíîãî ñïåö³àë³ñòàìè ãåíåðàëüíîãî ñïîíñîðà ôåñòèâàëþ — þâåë³ðíî¿ êîìïàí³¿ «Ä³àäåìà».
Îðãàí³çàòîð ôåñòèâàëþ — âèêîíêîì
ì³ñüêî¿ ðàäè.
Ãîëîâíèé ìåöåíàò — êîìïàí³ÿ
«Â³ííèöÿ-áóä».
Ïðèãîùàþòü ðåñòîðàíè «Òèôë³ñ» òà
«Ìàê Ëàóä ïàá».

Два роки тому у гостях фестивалю
побували актори Володимир
Горянський та Руслана Писанка
387094

Мозаика лидерства в бизнесе
Винницы снова поменялась
БЛОГ

ПРЕСС-СЛУЖБА КОНКУРСА
«ІМЕНА, ЯКИМ ДОВІРЯЮТЬ»

Îáíîâëåííûé ñîñòàâ ëàóðåàòîâ êîíêóðñà «Èìåíà, Êîòîðûì Äîâåðÿþò –2017»
áóäåò ïðåäñòàâëåí 26 ñåíòÿáðÿ íà òîðæåñòâåííîé öåðåìîíèè íàãðàæäåíèÿ â Êóëüòóðíîì Öåíòðå «Ãàëåðåÿ XXI». Â ýòîò
äåíü 35 ëèäåðîâ ðåãèîíàëüíîãî áèçíåñà
â êàòåãîðèÿõ «Ò³ëüêè Ïåðø³» è «Îáðàí³
Ë³äåðè» ïîëó÷àò ïóáëè÷íîå ïðèçíàíèå
è îðèãèíàëüíûå íàãðàäû Êîíêóðñà.
ВЕКТОР В БУДУЩЕЕ
Êîíêóðñ «Èìåíà, Êîòîðûì Äîâåðÿþò»
ïðîâîäèòñÿ â Âèííèöå 12-é ðàç. Îñíîâîé äëÿ îïðåäåëåíèÿ ëèäåðñòâà ñðåäè
êîìïàíèé, ðèòåéëà è áðåíäîâ Âèííèöû
ÿâëÿþòñÿ íåçàâèñèìûå ìàðêåòèíãîâûå
èññëåäîâàíèÿ, åæåãîäíî ïðîâîäèìûå
àãåíòñòâîì «Ìàðêåð».
— Ñîñòàâ ëàóðåàòîâ Êîíêóðñà èçìåíèëñÿ, è ýòî êà÷åñòâåííîå îòëè÷èå. Îí
íå ëó÷øå è íå õóæå, ÷åì â ïðåäûäóùèå
ãîäû — îí äðóãîé, — ãîâîðèò ðóêîâîäèòåëü êîíêóðñà «Èìåíà, Êîòîðûì Äîâåðÿþò» Þðèé Ìåëàíèøåí. — Ïî ñóòè,
ñîñòàâ ëàóðåàòîâ êàæäûé ãîä — òà ìîçàèêà, êîòîðàÿ ïîÿâëÿåòñÿ â ðåçóëüòàòå
ìàðêåòèíãîâûõ èññëåäîâàíèé. Ýòî ïîõîæå íà êàëåéäîñêîï, â êîòîðîì ñ êàæäîé
ñìåíîé ãîäà ìåíÿåòñÿ ðèñóíîê.
Êàê ðàññêàçàë Þðèé Ìåëàíèøåí,
â 2017 ãîäó «ðèñóíîê» êðàñèâ è èíòåðåñåí — ïîÿâèëèñü íîâûå òîâàðíûå êàòåãîðèè, îïðåäåëèëèñü íîâûå ëèäåðû. Ê ïðèìåðó, ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèé ïîêàçàëè,
÷òî â ñåãìåíòå «ìåäèöèíñêèå óñëóãè»
Âèííèöà èìååò ñåðüåçíûé óäåëüíûé
âåñ — â Êîíêóðñå ïðåäñòàâëåíû ñðàçó
÷åòûðå êàòåãîðèè. Âïðî÷åì, áîëüøèí-

ñòâî òîâàðíûõ êàòåãîðèé îáîçíà÷åíû åùå
â ïðåäûäóùèå ãîäû, íî è ëèäåðñòâî â íèõ
ïîäâåðæåíî èçìåíåíèÿì â ñâÿçè ñ ïåðåìåíàìè íà ðåãèîíàëüíîì ðûíêå.
— Íûíåøíèé ñîñòàâ ëàóðåàòîâ Êîíêóðñà íàìíîãî èíòåðåñíåå è ðàñêðûâàåò
óðîâåíü ðàçâèòèÿ ðåãèîíà íà äàííûé ìîìåíò, — ãîâîðèò Þðèé Ìåëàíèøåí. —
Óøëè íåêîòîðûå òîâàðíûå êàòåãîðèè,
áèçíåñû êîòîðûõ ñåé÷àñ ñòàãíèðóþò
è íå ïðåîäîëåâàþò êðèçèñ.
Òàêæå íåò áèçíåñîâ, ñòàáèëüíûõ
â ëþáîå âðåìÿ, è äëÿ êîòîðûõ çàÿâëÿòü
î ñâîåì ëèäåðñòâå íà äàííûé ìîìåíò
íå àêòóàëüíî. Çàòî ïðåäñòàâëåííûå
ëàóðåàòû è êàòåãîðèè — ýòî îòðàñëè,
êîòîðûå ïîêàçûâàþò, ãäå íà äàííûé ìîìåíò ñèëüíà ýêîíîìèêà Óêðàèíû. Îíè
è åñòü âåêòîðîì â áóäóùåå ðàçâèòèå íàøåé ñòðàíû.

ЭТО ГЛУБОКО СИМВОЛИЧНО
Àïîôåîçîì êîíêóðñà «Èìåíà, Êîòîðûì
Äîâåðÿþò –2017» åæåãîäíî ñòàíîâèòñÿ öåðåìîíèÿ íàãðàæäåíèÿ ëàóðåàòîâ.
Ìåðîïðèÿòèå âñåãäà ïðîâîäèòñÿ â ñïîêîéíîé íåïðèíóæäåííîé îáñòàíîâêå,
ñ èçûñêàííûì âêóñîì è ýëåãàíòíîñòüþ.
Â ýòîì ãîäó äëÿ ïðîâåäåíèÿ òîðæåñòâåííîé öåðåìîíèè âíîâü âûáðàí
Êóëüòóðíûé Öåíòð «Ãàëåðåÿ XXI», ãäå
òðàäèöèîííî ñîçäàåòñÿ ñâîåîáðàçíûé
ôîí è àòìîñôåðà äëÿ ñòèëÿ ïðàçäíèêà.
— Ó àðèñòîêðàòèè ìíîãèõ åâðîïåéñêèõ ñòîëèö ñóùåñòâóåò òðàäèöèÿ ïðîâîäèòü ñâåòñêèå ìåðîïðèÿòèÿ âûñîêîãî
óðîâíÿ â ìóçåÿõ, ãäå âñåãäà áûëè è åñòü
çàëû, â êîòîðûõ ñîáèðàåòñÿ ýëèòíîå
îáùåñòâî, — ãîâîðèò Þðèé Ìåëàíèøåí. — Â äàííîì ñëó÷àå ìû âûáèðàåì
Êóëüòóðíûé Öåíòð «Ãàëåðåÿ XXI», ïîòîìó
÷òî îí ÿâëÿåòñÿ ïðèçíàííûì öåíòðîì ñîâðåìåííîãî èñêóññòâà â Âèííèöå. È êîãäà
íàãðàäû ëèäåðñòâà â áèçíåñå âðó÷àþòñÿ
íà ôîíå õóäîæåñòâåííûõ ýêñïîíàòîâ,
ñîçäàííûõ ñîâðåìåííèêàìè — ýòî ãëóáîêî ñèìâîëè÷íî. Ê òîìó æå èñêóññòâî
âñåãäà ñîçäàåò îñîáóþ àòìîñôåðó, êîòîðàÿ
óñèëèâàåò ïðèÿòíûå ÷óâñòâà ëàóðåàòîâ
âî âðåìÿ ïîëó÷åíèÿ èìè íàãðàäû.
À íîâøåñòâîì öåðåìîíèè íàãðàæäåíèÿ
ëàóðåàòîâ êîíêóðñà «Èìåíà, Êîòîðûì
Äîâåðÿþò –2017» ñòàíåò åå âåäóùèé.
— Äëÿ íàñ î÷åíü âàæíî, êòî èìåííî
áóäåò ïðåäñòàâëÿòü ëàóðåàòîâ Êîíêóðñà
íà öåðåìîíèè — åãî ãîëîñ, âíåøíîñòü,
õàðèçìàòè÷íîñòü ëè÷íîñòè, — ãîâîðèò
ðóêîâîäèòåëü ïðîåêòà. — Â ýòîì ãîäó
âûáîð ïàë íà æóðíàëèñòà Ëåîíèäà Âåñåëêîâà. Îí — ãîëîñ îëèìïèéñêîé ñáîðíîé
Óêðàèíû, âåùàâøèé î ïîáåäàõ íàøåé

ñòðàíû ñ Îëèìïèàäû â Ðèî-äå-Æàíåéðî
â 2016 ãîäó.
УВИДЕТЬ ВСЕХ
Îñîáóþ ïðèçíàòåëüíîñòü Þðèé Ìåëàíèøåí âûðàæàåò ãåíåðàëüíîìó ïàðòíåðó
êîíêóðñà «Èìåíà, Êîòîðûì Äîâåðÿþò
–2017» — æèëèùíîìó êîìïëåêñó «Òóðêèø Ñèòè» è ëè÷íî åãî ðóêîâîäèòåëþ.
«Òóðêèø Ñèòè» ðàçäåëèë ñ îðãêîìèòåòîì Êîíêóðñà çàòðàòû íà ðåêëàìíóþ
êàìïàíèþ è îðãàíèçàöèþ öåðåìîíèè
íàãðàæäåíèÿ ëàóðåàòîâ:
— Îíè ñòðîÿò îòëè÷íûå äîìà ïî ïðîñïåêòó Êîöþáèíñêîãî, èç îêîí êîòîðûõ
îòêðûâàåòñÿ ïðåêðàñíûé âèä íà íàáåðåæíóþ âîçëå ôîíòàíà. ß áûë íà ñòðîéêå
è ïðîíèêñÿ èõ îòíîøåíèåì ê ñòðîèòåëüñòâó.
Ýòî áûëî âèäíî âî âñåì. È õîòÿ ìåñòî àêòèâíîå ïî èíôðàñòðóêòóðå è òðàíñïîðòíîé
ðàçâÿçêå, è âèä ïðåêðàñíûé, íî íà ïåðâîå
ìåñòî ó íèõ âñå-òàêè ïîñòàâëåíî êà÷åñòâî.
Òðàäèöèîííî êîíêóðñ «Èìåíà,
Êîòîðûì Äîâåðÿþò –2017» ïðåäñòàâèò
âñåõ ëàóðåàòîâ íà ðàçâîðîòå ãàçåòû RIA
â íîìåðå, êîòîðûé âûéäåò íà ñëåäóþùèé
äåíü ïîñëå öåðåìîíèè íàãðàæäåíèÿ —
27 ñåíòÿáðÿ. Ñ 28 ñåíòÿáðÿ ñòàðòóåò
ïðåçåíòàöèÿ âñåõ ëàóðåàòîâ íà âåäóùèõ
ðàäèîñòàíöèÿõ: «Àâòîðàäiî», «Íàøå ðàäèî», «Ïÿòíèöà» è «NRJ».
À 14 îêòÿáðÿ âèííè÷àíå ñìîãóò ïîñìîòðåòü òåëåâåðñèþ öåðåìîíèè íàãðàæäåíèÿ íà òåëåêàíàëå ÂÈÒÀ. Òàêæå
êàæäûé ëàóðåàò Êîíêóðñà áóäåò ïðåäñòàâëåí íà áèëáîðäàõ, ðàñïîëîæåííûõ
â ëó÷øèõ ìåñòàõ Âèííèöû. Ðåêëàìíàÿ
êàìïàíèÿ áóäåò äëèòñÿ ïîëãîäà, è æèòåëè ãîðîäà ñìîãóò óâèäåòü âñåõ ëèäåðîâ,
èìåíàì êîòîðûõ ìîæíî äîâåðÿòü.
406651
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БЕЗКОШТОВНИЙ
РЯТУНОК ВІД ІНФАРКТУ
Альтернатива  Стентування —
можливість врятувати пацієнта з гострим
інфарктом. У Вінниці такі операції роблять
в одному центрі. МОЗ планує розбудову
реперфузійних центрів, де кардіологічна
допомога стане безкоштовною
Коментар експерта
Íàòàë³ÿ
Âàðíàâñüêà
êàðä³îëîã
â³ííèöüêîãî
ìåäè÷íîãî öåíòðó
«Àëüòàìåäèêà»

— Атеросклероз, що приводить
до звуження коронарних артерій,
які постачають кров до серця, —
одне з найпоширеніших захворювань. Одним із найсучасніших
методів відновлення прохідності судин серця є їх стентування.

Через прокол артерії катетер із
закріпленим на ньому балоном і
стентом підводиться до місця звуження артерії. Стент вводиться
в стисненому вигляді. У потрібному місці балон роздувається
під тиском, розширюючи стент
та просвіт судини. Потім система
доставки видаляється, залишаючи в судині стент, що не дає їй
звузитися знов. Це дає можливість знизити ризик утворення
тромбів та повторного закриття
судин.

АЛЬОНА РЯБОКОНЬ,
RIA, (067)4333535

СЕРЦЕ ДО ТА ПІСЛЯ СТЕНТУВАННЯ
до стентування

Çà ñëîâàìè â³ííèöüêîãî êàðä³îëîãà Â³òàë³ÿ Êîøóáè, ñòåíòóâàííÿ ùå ç 80–90 ðîê³â
ìèíóëîãî ñòîë³òòÿ âïðîâàäæåíå
çà êîðäîíîì. ªâðîïà ïåðåéøëà â³ä
êîíñåðâàòèâíî¿ (òàáëåòîâàíî¿) äîïîìîãè ñåðöåâî-ñóäèííèì õâîðèì
íà îïåðàö³éíó ìîäåëü ë³êóâàííÿ.
Òîáòî íàâ³òü àðèòì³ÿ çà êîðäîíîì
ë³êóºòüñÿ îïåðàòèâíî.
— Êîëè ç'ÿâëÿòüñÿ ðåïåðôóç³éí³ öåíòðè, äå ïàö³ºíòè çìîæóòü
áåçêîøòîâíî çðîáèòè ñòåíòóâàííÿ, öå â ðàçè çìåíøèòü ñìåðòí³ñòü â³ä ³íôàðêòó. Òèì ïà÷å,
îïåðàö³ÿ íå ç äåøåâèõ, áëèçüêî
15–18 òèñÿ÷ ãðèâåíü, — ðîçïîâ³äàº ë³êàð. —Ëþäè, ÿêèì óæå ïðîâîäèëè ñòåíòóâàííÿ, êàæóòü, ùî
íà ê³ëüêà ïîðÿäê³â ï³äâèùóºòüñÿ
ð³âåíü æèòòÿ.
Çà ñëîâàìè ãîëîâíîãî ë³êàðÿ
ì³ñòà Îëåêñàíäðà Øèøà, íà áàç³
Â³ííèöüêîãî ðåã³îíàëüíîãî öåí405461

405624

397586

405844

СПОНСОР РУБРИКИ

після стентування

стеноз

Порушений
кровоток

òðó ñåðöåâî-ñóäèííî¿ ïàòîëîã³¿
âæå ÷àñòêîâî ïðîâîäÿòü òàê³
îïåðàö³¿. Ñþäè ïðè¿çäÿòü õâîð³ ç³
âñ³º¿ îáëàñò³. Åêñòðåíèì õâîðèì
â³ííè÷àíàì òàê³ îïåðàö³¿ ïðîâîäÿòü çà ðàõóíîê áþäæåòó ì³ñòà.
— Äî íàøî¿ ì³ñöåâî¿ ïðîãðàìè äîëó÷àºòüñÿ ì³í³ñòåðñòâî. Çà-

встановлений
стент

Відновлений
кровоток

ðàç áóäåìî ïðîâîäèòè òåíäåðí³
ïðîöåäóðè ïî çàêóï³âë³ àíã³îãðàôà. À òàêîæ ðîáîòó ïî ï³äãîòîâö³ ïðèì³ùåííÿ äëÿ äðóãî¿
ó Â³ííèö³ ðåíòãåíî-îïåðàö³éíî¿,
ùîá çá³ëüøèòè ê³ëüê³ñòü ðåïåðôóç³éíèõ âòðó÷àíü, — ãîâîðèòü
Îëåêñàíäð Øèø.
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ВІННИЧАНКА ВІДСТАЛА ВІД
ЗОЛОТА НА П’ЯТЬ МЕТРІВ
Знай наших!  Олена Колесниченко
привезла із Тайваню медаль у бігу з
бар’єрами. Могла бути ще одна медаль.
Естафетна команда, до якої входила Олена
Колесниченко, посіла у Тайбеї друге місце.
Але через технічні огріхи її дискваліфікували
ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459

Íàïðèê³íö³ ñåðïíÿ íà Âñåñâ³òí³é ë³òí³é Óí³âåðñ³àä³ ó Òàéáå¿
çìàãàëèñÿ ëåãêîàòëåòè. Óêðà¿íö³ âèãðàëè ñ³ì ìåäàëåé, òðè
ç ÿêèõ çîëîò³. Íàéá³ëüøå ïîðàäóâàëî, ùî â³ííè÷àíêà Îëåíà
Êîëåñíè÷åíêî çäîáóëà áðîíçó
ó á³ãó íà 400 ìåòð³â ç áàð’ºðàìè.
ПІДТВЕРДИЛА РІВЕНЬ. Ó äèñöèïë³í³ Îëåíè Êîëåñíè÷åíêî áóëî
÷îòèðè ïîïåðåäí³ çàá³ãè. Ñåðåä
êîíêóðåíòîê Îëåíè áóëè, ÿê ³
âîíà, ó÷àñíèö³ Îë³ìï³éñüêèõ
³ãîð-2016, îñòàííüîãî ÷åìï³îíàòó
ñâ³òó ó Ëîíäîí³.
Ó ô³íàë³ Îëåíà Êîëåñíè÷åíêî
ïðîá³ãëà äèñòàíö³þ çà 56,14 ñåê.
Ðåçóëüòàò ÷åìï³îíêè — 55,65 ñåê.,
ñð³áíî¿ ïðèçåðêè — 55,95 ñåê.
Òîáòî â³äñòàâàííÿ â³ä êîíêóðåíòîê íà ô³í³ø³ ñêëàäàëî ïðèáëèçíî ï’ÿòü ìåòð³â.
— Ìåíå âèïåðåäèëè ³òàë³éêà
³ ïîëÿ÷êà, ÿê³ âèñòóïàëè íà ñâ³òîâîìó ÷åìï³îíàò³. Ìåäàë³ äóæå
çðàä³ëà. Àäæå á³ãòè áóëî íåëåãêî, âðàõîâóþ÷è ñêëàäíèé êë³ìàò

Призерка юнацької Олімпіади
Олені Колесниченко — 24 роки.
Майстер спорту міжнародного
класу. Її тренер — вінницький
учасник Олімпійських ігор Михайло Книш. Була призеркою
юнацької Олімпіади-2010. Посіла четверте місце на юніорському чемпіонаті світу. У 2017 році
стала бронзовою призеркою

командного чемпіонату Європи. Нещодавно Олена закінчила
університет в Рівному, але цього року ще мала право виступати на Всесвітній універсіаді. У
поточному році атлетку чекає ще
один серйозний старт — на турнірі у Чехії. Адже вона виступає
за один із місцевих клубів.

Підсилення
«Ниви-В»
 «Íèâà-Â» ï³äñèëèëàñÿ
äâîìà ãðàâöÿìè, ÿê³ âèñòóïàëè çà êëóáè ïåðøî¿ ë³ãè
÷åìï³îíàòó Óêðà¿íè ç ôóòáîëó. Öå êðàéí³é çàõèñíèê
Ðîìàí Ãóäàê ç ÔÊ «Ïîëòàâà» ³ ï³âçàõèñíèê Îëåêñ³é
Ðàçóâàºâ ç «Ã³ðíÿêà-ñïîðò»
(Ãîð³øí³ ïëàâí³).

Шоу стрибунів

ó Òàéáå¿, — ðîçïîâ³äàº â³ííè÷àíêà. — Àëå ìåí³ âäàëîñÿ ïðîá³ãòè
íàâ³òü øâèäøå, í³æ íà ÷åìï³îíàò³
ñâ³òó. Õî÷à öå é íå êðàùèé ì³é
ðåçóëüòàò àí³ â êàð’ºð³, àí³ â ïîòî÷íîìó ñåçîí³.
«ОРДЕН УЧАСНИКА». Ó Òàéâàí³
â³ííè÷àíö³ âðó÷èëè «îðäåí ó÷àñíèêà çìàãàíü». Éîãî âèäàâàëè
ò³ëüêè ïðèçåðàì. Ä³â÷èíà ïîêè
çà ñâîº äîñÿãíåííÿ íà Óí³âåðñ³àä³
íå îòðèìàëà íàãîðîä â³ä ñòîëè÷íèõ ñïîðòèâíèõ ôóíêö³îíåð³â ³
â³ííèöüêî¿ âëàäè.
¯¿ ëèøå âèçíàëè êðàùîþ
ñïîðòñìåíêîþ ñåðïíÿ íà Â³ííè÷÷èí³. Çà öå â³ää³ëåííÿ ÍÎÊ Óêðà¿íè ó Â³ííèöüê³é îáëàñò³ âðó÷èëî
ãðîøîâèé ñåðòèô³êàò íà òðè òèñÿ÷³ ãðèâåíü. Òàêîæ Îëåíó Êîëåñíè÷åíêî îá³öÿþòü íàãîðîäèòè
îðäåíîì êíÿãèí³ Îëüãè.
Óêðà¿íà â çàãàëüíîìó çàë³êó
ó Òàéáå¿ ïîñ³ëà øîñòå ì³ñöå. Öå
çíà÷íî êðàùå, í³æ áóëî íà ïîïåðåäí³é Óí³âåðñ³àä³. Àëå íàãîðîä
ìàëî áóòè é á³ëüøå! Åñòàôåòíà
êîìàíäà, äî ÿêî¿ âõîäèëà Îëåíà Êîëåñíè÷åíêî, ïîñ³ëà äðóãå

СПІЛЬНОТА
СПОРТ

Олена Колесниченко цього року стала
бронзовою призеркою командного чемпіонату
Європи і Всесвітньої Універсіади
ì³ñöå. Àëå ¿¿ äèñêâàë³ô³êóâàëè.
— Íà ô³íàëüíèé åòàï äî êîìàíäè çàì³ñòü ìåíå äóæå ï³çíî
çàÿâèëè ³íøó ó÷àñíèöþ. Ìè ñòàëè äðóãèìè ç âèñîêèì ðåçóëüòàòîì, àëå áóëè äèñêâàë³ô³êîâàí³, —
êàæå Îëåíà Êîëåñíè÷åíêî.
ОБРА ЛА ІТА ЛІЙСЬК У К У ХНЮ. Ó Ò à é á å ¿ â ³ í í è ÷ à í êà ïåðåáóâàëà äåñÿòü äí³â.
— Òàéáåé — ïðîìèñëîâèé öåíòð.
Íåáàãàòèé, áðóäíèé. Òàì áðàêóº
äåðåâ ³ ðîñëèí, — êàæå Îëåíà. —
Áóëî äóæå ñïåêîòíî ³ ïðè öüîìó
áóëà âèñîêà âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ.

Óñ³ êîìàíäè ìåøêàëè ó îäíîìó
âåëèêîìó ñåëèù³. Õàð÷óâàëèñÿ
ó âåëè÷åçí³é ¿äàëüí³, äî ñêëàäó
ÿêî¿ âõîäèëè ð³çí³ êóõí³.
— ß ïðîáóâàëà àç³éñüêó êóõíþ.
Àëå â³ääàâàëà ïåðåâàãó ³òàë³éñüêèì ïàñò³, ï³ö³ ³ ÷åðâîí³é ðèá³.
Àäæå ó öèõ ñòðàâàõ º ïîòð³áí³
á³ãóíàì âóãëåâîäè, — ðîçêàçóº
Îëåíà Êîëåñíè÷åíêî.
Ó Òàéáå¿ ìàëî ëþäåé, ÿê³ âîëîä³þòü àíãë³éñüêîþ ìîâîþ.
— ßê âèÿâèëîñÿ, ì³ñöåâ³ ìàëî
çíàþòü ïðî Óêðà¿íó, — êàæå çåìëÿ÷êà. — Çàïèòóâàëè, ÷è íàøà
êðà¿íà çíàõîäèòüñÿ ó ªâðîï³.

Чому переїхала до Вінниці
Спортсменка народилася у Рівненській області. Останні три
роки давала паралельний залік одразу двом регіонам. А з
2017 року виступає винятково
за Вінницьку область. Представляє Вінницьку школу вищої
спортивної майстерності.
— У Вінниці умови для трену-

вань цілком задовольняють.
Тому й переїхала до міста над
Бугом. Узимку тренуюся у манежі «Колос», влітку — на стадіоні
Центрального парку. Поїздки
на змагання і тренувальні збори також фінансуються у необхідному обсязі, — каже спортсменка.

 Äåâ’ÿòîãî âåðåñíÿ íà ñòàä³îí³ Öåíòðàëüíîãî ïàðêó
ïðîéäå ñïîðòèâíå ñâÿòî
äî Äíÿ Â³ííèö³ òà Äíÿ
ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè. Çàïëàíîâàí³ òóðí³ðè ç òåí³ñó, øàõ³â ³
øàøîê, ïîêàçîâ³ âèñòóïè òà
ìàéñòåð-êëàñè ñïîðòñìåí³â
³ øîó ç³ ñòðèáê³â íà áàòóò³.
Ïî÷àòîê — î 15.00.

Боротимуться
сумоїсти
 Øîñòîãî âåðåñíÿ ðîç³ãðàþòü â³äêðèòèé Êóáîê
Â³ííèö³ ç áîðîòüáè ñóìî
ñåðåä ÷îëîâ³ê³â ³ æ³íîê. Â³í
ïðèñâÿ÷åíèé ðîêó ßïîí³¿
â Óêðà¿í³. Çìàãàòèìóòüñÿ
ó çàë³ Öåíòðàëüíîãî ì³ñüêîãî ñòàä³îíó. Ïî÷àòîê —
î 17.00.

Швидка хвиля

 Äåâ’ÿòîãî-äåñÿòîãî âåðåñíÿ â³äáóäåòüñÿ â³äêðèòèé
ì³ñüêèé òóðí³ð ç âåñëóâàííÿ íà áàéäàðêàõ ³ êàíîå
«Øâèäêà õâèëÿ». Âåñëóâàòèìóòü íà áàç³ ñïîðòøêîëè
¹ 2, ùî íà Ñòàðîìó Ì³ñò³.
Ïî÷àòîê — î 10.00.
Випуск №35 (1004)
У двоходових задачах на кооперативний мат по два варіанти розв'язку.
Знайдіть їх.
Задача №2031-2034
М. Пархоменко (Вінниця)
(Друкується вперше)

Колишні нивівці грають у «Евертоні»
ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459

 Ó Â³ííèö³ ç’ÿâèëàñÿ íîâà
ôóòáîëüíà êîìàíäà «Åâåðòîí».
Òàêó íàçâó ìàº â³äîìèé êëóá
àíãë³éñüêî¿ Ïðåì’ºð-ë³ãè. Éîãî
«êëîí» ïëàíóº êóëüòèâóâàòè
ôóòáîë ó òðàäèö³éíîìó áðèòàíñüêîìó ñòèë³. ßê âèÿâèëîñÿ, çàñíîâíèêè â³ííèöüêîãî êîëåêòèâó
îòðèìàëè ïðàâî âèêîðèñòîâóâàòè
ñëàâåòíèé áðåíä â³ä âëàñíèê³â ë³âåðïóëüñüêîãî «Åâåðòîíó». Ãîëîâíèì òðåíåðîì êîìàíäè ñòàâ åêñ-

íàñòàâíèê àìàòîðñüêî¿ «Íèâè»
(Â³ííèöÿ) Àðòóð Ìåä, ÿêèé ðàí³øå âõîäèâ äî òðåíåðñüêîãî øòàáó
ïðîôåñ³éíî¿ «Íèâè-Â».
— Ó íàø³é êîìàíä³ ç³áðàí³ ÿê
äîñâ³ä÷åí³ ãðàâö³, òàê ³ ìîëîäü.
ª ôóòáîë³ñòè, ÿê³ áðàëè ó÷àñòü
ó â³äðîäæåíí³ â³ííèöüêî¿ «Íèâè».
Âîíè ãðàëè çà íå¿ ó ÷åìï³îíàòàõ
ì³ñòà, îáëàñò³ ³ Óêðà¿íè ñåðåä àìàòîð³â. Öå åêñ-êàï³òàí «Íèâè» Àíäð³é Öèãàíêîâ, Êîñòÿíòèí ×óêàíü,
Îëåêñ³é ³ Âîëîäèìèð Êóðäèáàõè,

Îëåêñàíäð Ñîáêî, Îëåêñàíäð Ãóðí³ê, Ìàêñèì Ïèëèïåíêî. Òàêîæ
ñêëàä ï³äñèëèâ äîñâ³ä÷åíèé öåíòðàëüíèé çàõèñíèê Ñåðã³é Áàð÷óê, — ðîçïîâ³â Àðòóð Ìåä.
«Åâåðòîí» âêëþ÷èâñÿ äî ÷åìï³îíàòó ì³ñòà ç äðóãîãî êîëà çàì³ñòü
îäí³º¿ ç êîìàíä, ùî âèáóëà. ×åðåç
öå ïðåòåíäóâàòè íà ìåäàë³ â³í
íå ìîæå, à ëèøå íàãðàº ñêëàä.
Óñ³ ìàò÷³ «Åâåðòîí» ïðîâîäèòü
ïî ï’ÿòíèöÿõ, ïî÷èíàþ÷è ç 20-¿
ãîäèíè, íà ÑÊ «Íèâà». ²ãðè ñó-

ïðîâîäæóþòüñÿ êîìåíòàòîðîì,
à ïîëå — îñâ³òëþºòüñÿ. Âõ³ä
íà íèõ — â³ëüíèé. Ó ñòàðòîâ³é ãð³
÷åìï³îíàòó ì³ñòà êîìàíäà Àðòóðà
Ìåäà ç³ãðàëà âí³÷èþ ç ðàõóíêîì
2:2 ç âîëîäàðåì Êóáêà Â³ííèöüêîãî ðàéîíó ÔÊ «Ñòðèæàâêà».
Äàë³ íàø³ «àíãë³éö³» ïðàãíóòü
ã³äíî âèñòóïèòè ó Êóáêó Â³ííèö³
³ íàâ³òü ñïðîáóâàòè çäîáóòè öåé
òðîôåé. À ï³ñëÿ îáêàòêè ó ì³ñüêèõ çìàãàííÿõ «Åâåðòîí» ïëàíóº
çàÿâèòèñÿ äî ÷åìï³îíàòó îáëàñò³.

h2

2.1.1.1.

ПЕРЕВІРТЕ РОЗВ'ЯЗОК:
Газета RIA №35 (1348) 30 серпня 2017 року
Задача №2027
1… Tb6 2. Kd7 Tc6x; 1. Ka6! Td5 2. Kc7 Td8x.
Задача №2028
1… Kp:g8 2.g6 Cf8x; 1. Kf6! Cf8 2. Kh7 C:g7x.
Задача №2029
1… Cb3(A)+ 2. Kpc1 (B) Td1(C)x;
1. Kpc1(B)! Td1(C)+! 2.Kpc2 Cb3(A)x - чергування ходів АВС-ВСА.
Задача №2030
1.... Tg1 2. g3 Th1x; 1. Kph4! Kf1 2. Kph3 Th2x - правильний мат.
М. Пархоменко
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ГЛАВНЫЕ «БАЙКИ» ДЖАЗФЕСТА:
КОСТЮМ ГАРАНЯНА И ВЕДРО ДЛЯ ИГРЫ
Джазовое закулисье  В преддверии
XXI международного фестиваля VINNYTSIA
JAZZFEST, который 23–24 сентября пройдет
в Виннице, эксклюзивно для RIA продюсер
и директор фестиваля Ирина Френкель
и Павел Третьяков рассказали о самых
забавных приключениях и необычных
просьбах мировых легенд джаза в Виннице
ВАЛЕНТИНА
КИРИЛЬЧУК, RIA,
(096)3145155

Êîãäà íàñòóïàåò
ñåíòÿáðü, â Âèííèöå âñå çíàþò — âñå áóäåò äæàç!
Ïîä ýòèì äåâèçîì óæå 21 ãîä
íà äæàçîâûé ôåñòèâàëü â Âèííèöó ñúåçæàþòñÿ ëó÷øèå äæàçìåíû
ìèðà, äèïëîìàòè÷åñêàÿ âåðõóøêà èíîñòðàííûõ ïîñîëüñòâ è âñå
ïîêëîííèêè æàíðà. VINNYTSIA
JAZZFEST — îäèí èç ãëàâíûõ
ìóçûêàëüíûõ áðåíäîâ ãîðîäà,
à äëÿ âñåé Óêðàèíû — âîîáùå
ñòàðåéøèé äæàçîâûé ôåñòèâàëü.
Â äàëåêîì 1996 ãîäó ñ ëåãêîé
ðóêè ñêðèïà÷êè Èðèíû Ôðåíêåëü, ðåæèññåðà Ïàâëà Òðåòüÿêîâà, ïèàíèñòà Þðèÿ Øåïåòû
è êèåâëÿíèíà Àëåêñåÿ Êîãàíà
Âèííèöà ñòàëà îäíèì èç ïåðâûõ
ãîðîäîâ, êîòîðûé â íåçàâèñèìîé
Óêðàèíå ðåøèëñÿ ïðîâåñòè ôåñòèâàëü äîñåëå çàïðåùåííîãî
äæàçà. Åäèíñòâåííûì â ñâîåì
ðîäå ôåñòèâàëü îñòàâàëñÿ åùå
ïÿòü ëåò. È ëèøü ïîòîì ïîÿâèëñÿ
îäåññêèé, à çà íèì è äðóãèå.
Çà 21 ãîä ôåñòèâàëÿ äæàç â Âèííèöå èãðàëè ìèðîâûå çâåçäû
èç íåèìîâåðíîãî êîëè÷åñòâà ñòðàí.
Îðãàíèçàòîðû óæå øóòÿò: «Ãëîáóñ ìàë! Ïðîùå íàçâàòü, èç êàêèõ
ñòðàí ê íàì íå ïðèåçæàëè».
— Ãîâîðÿò, äæàçìåíû — ìóçûêàíòû îñîáåííûå. Èìïóëüñèâíûå,
ñî ñâîèìè ïðè÷óäàìè. Ñîãëàñíû?
Ïàâåë Òðåòüÿêîâ: Äæàçîâûå
ìóçûêàíòû — ýòî ëþäè èìïðîâèçàöèè, êîòîðûå çà÷àñòóþ æèâóò ïî ïðèíöèïó: çäåñü è ñåé÷àñ. Î÷åíü ÷àñòî îíè ïðèåçæàþò
íà ôåñòèâàëü ñ îäíèìè ïëàíàìè,
à ïîòîì àäàïòèðóþòñÿ ê îáñòàíîâêå, âñòðå÷àþò êîëëåã… è çàïðîñòî òóò æå ìîãóò ñîîáðàçèòü
íîìåð, êîòîðûé åùå íèêîãäà íå èãðàëè. Òàê, íàïðèìåð,
Ùîòèæíåâèê «RIA»

Ñâ³äîöòâî ïðî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ
äðóêîâàíîãî çàñîáó ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ ñåð³ÿ ÊÂ
¹18211 - 7011 ÏÐ â³ä 04.10.2011 ð., âèäàíå
Äåðæàâíîþ ðåºñòðàö³éíîþ ñëóæáîþ Óêðà¿íè
Çàðåºñòðîâàíèé òà âèäàºòüñÿ ç áåðåçíÿ 1993 ðîêó.
Çàñíîâíèê: ÒÎÂ «Ð²À Õîëäèíã».
Âèäàâåöü ç 2006 ðîêó –
ÒÎÂ «Âèäàâíèöòâî »Ð²À»; àäðåñà: 21032,
ì.Â³ííèöÿ âóë. Øèðøîâà, 3à

â ïðîøëîì ãîäó ó íàñ â ðàçíûõ
îòäåëåíèÿõ èãðàëè îäèí èç áîãîâ ôîðòåïèàííîãî ìèðà â äæàçå Âàäèì Íåñåëîâñêèé è äóýò
«BRASSOLOGY» — Àðêàäèé
Øèëêëîïåð è Äæî Ñåññ. Ó íèõ
áûëè ñîâåðøåííî ðàçíûå ïðîãðàììû, íî ñòîèëî èì âñòðåòèòüñÿ — è ÿ òîëüêî óñïåâàë
íàáëþäàòü, êàê ðîæäàåòñÿ íåçàïëàíèðîâàííûé òðåòèé, óæå èõ
ñîâìåñòíûé, êîíöåðò. Âñåãî
çà 40 ìèíóò äî íà÷àëà âûñòóïëåíèÿ! È íà äæàçîâîì ôåñòèâàëå
ïîäîáíîå ïðîèñõîäèò ïîñòîÿííî!
×àñòî ìóçûêàíòû ðàññêàçûâàþò, ÷òî ðåïåòèðóþò ïî ñêàéïó,
à Òðèî ëåãåíäàðíîãî Âëàäèìèðà
Òàðàñîâà, êîòîðûé â ýòîì ãîäó
âûñòóïèò ó íàñ íà êîíöåðòå-îòêðûòèè, âîîáùå óæå ìíîãî ëåò
ïðèíöèïèàëüíî íå äîãîâàðèâàþòñÿ ìåæäó ñîáîé, ÷òî áóäóò
èãðàòü. Íà ñöåíå ó íèõ èñêëþ÷èòåëüíàÿ èìïðîâèçàöèÿ!
— Êàêèå áûëè ñàìûå íåîáû÷íûå
ïðîñüáû ñî ñòîðîíû àðòèñòîâ?
Èðèíà Ôðåíêåëü: Îäíàæäû
ïåðåä êîíöåðòîì ìû áûëè çàíÿòû ñðî÷íûì ïîèñêîì âåäðà
(óëûáàåòñÿ). Ëåò ïÿòü íàçàä ó íàñ
âûñòóïàë ôðàíöóçñêèé êâàðòåò,
êîòîðûé â ñâîèõ èìïðîâèçàöèÿõ èñïîëüçîâàë âåäðî, áëàãîäàðÿ êîòîðîìó ñîâåðøåííî èíà÷å
çâó÷àëè äðóãèå èíñòðóìåíòû.
Ôðàíöóçñêèé äæàç âîîáùå îòëè÷àåòñÿ ïîñòîÿííûì ïîèñêîì
è ìóçûêàíòû ÷àñòî èñïîëüçóþò
ñàìûå íåîáû÷íûå ïðåäìåòû äëÿ
ïåðåäà÷è ñâîèõ âïå÷àòëåíèé.
Ï. Ò.: Ñàìûõ ðàçíûõ èñòîðèé
ìîæíî ðàññêàçàòü ìíîæåñòâî!
Äæàçîâûå ìóçûêàíòû — ýòî
îñîáåííàÿ êàñòà, ëþäè, êîòîðûå
÷ðåçìåðíî ýìîöèîíàëüíû è ïðîôåññèîíàëüíû îäíîâðåìåííî.
Íàïðèìåð, ãðîìàäíûé ñëåä äëÿ
ìåíÿ îñòàâèëî îáùåíèå ñ òàêèì
ãðàíäîì, êàê Ãåîðãèé Ãàðàíÿí.

Ïîøòîâà àäðåñà ðåäàêö³¿:
21016, Â³ííèöÿ–16, à/ñ 5808.
Âèäàííÿ çä³éñíåíî çà
ñïðèÿííÿ Îô³ñó äåìîêðàò³¿
òà âðÿäóâàííÿ Áþðî íîâèõ
íåçàëåæíèõ äåðæàâ Àãåíö³¿
ÑØÀ ç ì³æíàðîäíîãî
ðîçâèòêó (USAID)
Çàìîâë. ¹ 170136

Hàêëàä 29 000

×åëîâåê-ëåãåíäà! Ìíîãèå äàæå
íå ïðåäñòàâëÿþò, ÷òî ñëóøàÿ
ñòàðûå ñêàçêè, ïëàñòèíêè, ñîâåòñêèå ôèëüìû îò «Áðèëëèàíòîâîé ðóêè» äî «Ìû èç äæàçà» — âñþäó ìû ñëûøèì ìóçûêó Ãåîðãèÿ Ãàðàíÿíà. È êîãäà
îí íà çàêàòå ñâîåé æèçíè áûë
ïðèãëàøåí ðóêîâîäèòü ëåãåíäàðíåéøèì îðêåñòðîì Îëåãà
Ëóíäñòðåìà è ïðèåõàë íà íàø
10-é äæàçîâûé ôåñòèâàëü, äëÿ
ìåíÿ ýòî îñòàëîñü ó÷åáîé íà âñþ
æèçíü. Ãàðàíÿí áûë ÷åëîâåêîì
âûñî÷àéøåé òâîð÷åñêîé îðãàíèçàöèè, ÷òî î÷åíü ðåäêî áûâàåò
ó äæàçîâûõ ìóçûêàíòîâ! Îí âñåãäà ïîÿâëÿëñÿ ïî ðàñïèñàíèþ —
ðîâíî íà 2 ìèíóòû ðàíüøå. Òàê
ñëó÷èëîñü, ÷òî ïåðåä ïðèåçäîì
â Âèííèöó îí ïîëó÷èë òðàâìó.
Êîãäà ÿ âñòðå÷àë åãî íà âîêçàëå, îí áóêâàëüíî âûïàë èç âàãîíà: ïîøëî ðàçâèòèå èíôåêöèè,
ó íåãî ïîäíÿëàñü òåìïåðàòóðà,
îí ïðàêòè÷åñêè íå ìîã õîäèòü.

«Âèííèöêèé äæàçîâûé
ôåñòèâàëü âîøåë â ñâîå
òðåòüå äåñÿòèëåòèå.
Íà ñëåäóþùèé ãîä
ãîòîâèìñÿ ïðåäñòàâèòü
åãî â íîâîì ôîðìàòå»
ß äàæå íå ïðåäñòàâëÿë, êàê îí
áóäåò âûñòóïàòü íà ñöåíå… Íàáëþäàÿ óæå íà êîíöåðòå çà íèì
èç-çà êóëèñ, òîëüêî ÿ ïîíèìàë,
íàñêîëüêî â åãî âîçðàñòå è ñàìî÷óâñòâèè âñå íåïðîñòî äàåòñÿ.
Íî ýòî ïîíèìàë òîëüêî ÿ! Çðèòåëè âèäåëè òàíöóþùåãî, äèðèæèðóþùåãî, ëåãêîãî è âîçäóøíîãî
âåëèêîãî ìóçûêàíòà, øîóìåíà
Ãàðàíÿíà! È êîãäà âî âðåìÿ
êîíöåðòà ó íåãî áûëà áîëüøàÿ
àðòèñòè÷åñêàÿ ïàóçà, ÿ ñõâàòèë
ñòóë è ïîäáåæàë ê íåìó: «Ãåîðãèé
Àðàìîâè÷, ïðèñÿäüòå! Îòäîõíèòå
íåìíîæêî»… À îí ïîâåðíóëñÿ
è ñêàçàë: «Ïàâåë, íåóæåëè âû
íå ïîíèìàåòå, ÷òî ó äèðèæåðà
çàä áëåñòåòü íå äîëæåí?!» Âîò
ïîíÿòèå êîíöåðòíîãî êîñòþìà! ß íà âñþ æèçíü çàïîìíèë
ýòîò óðîê. À åùå íåîäíîêðàòíî
çàìå÷àë: ÷åì âûøå óðîâåíü àðòèñòà, íàñòîÿùåé çâåçäû, êîòîðàÿ èçëó÷àåò ñâåò ìóçûêè, òåì
ëåã÷å, ïðèÿòíåå è êîìôîðòíåå
ñ íåé ðàáîòàòü! À âîò ÷åì ìåíüøå ïðîôåññèîíàëüíûé óðîâåíü,
òåì áîëüøå çâåçäíûõ çàìîðî÷åê.

Íàø³ êîîðäèíàòè:
Â³ííèöÿ, Õìåëüíèöüêå øîñå, 2à
(ãîò. ïðîôñï³ëîê, íàïðîòè «Êíèæêè»),
6 ïîâåðõ, e-mail: reklama@ria.ua
Âèïóñêîâèé ðåäàêòîð:
Íàòàë³ÿ Ï²ÑÊÓÍ²×ÅÂÀ
òåë. (0432):

(áàãàòîêàíàëüíèé)

555-111

Ãàçåòà º
÷ëåíîì
Âñåñâiòíüî¿
Ãàçåòíî¿
Àñîö³àö³¿

Павел Третьяков и Ирина Френкель: «Вместе с
винницким джазовым фестивалем выросло целое
поколение, которое любит и разбирается в этой музыке.
А главное – уже приучают к ней своих детей!»
È. Ô.: Ýòî àáñîëþòíî òî÷íî!
×àñòûé ãîñòü íàøåãî ôåñòèâàëÿ,
çâåçäà ìèðîâîãî äæàçà Àðêàäèé
Øèëêëîïåð âî âðåìÿ òðåòüåãî
ïðèåçäà â Âèííèöó ïîñåëèëñÿ
â ãîñòèíèöå, ãäå íå îêàçàëîñü
ãîðÿ÷åé âîäû. Íî áåç êàêèõ-ëèáî
ïðåòåíçèé îí ïðîñòî ïîçâîíèë:
«Èðà, íàéäè ìíå ÷àéíèê, ÷òîáû
ïåðåä êîíöåðòîì ãîëîâó ïîìûòü!»
Ïîíèìàåòå, áåç âñÿêèõ ïðîáëåì?!
Êîíå÷íî æå, ìû ðåøèëè âñå âîïðîñû áåç ÷àéíèêà, ñîçäàâ åìó
âñå óñëîâèÿ, íî âîò ýòî ïðîñòîå
îòíîøåíèå èñòèííîé çâåçäû
î÷åíü ïîêàçàòåëüíîå!
— Ïî çàâåðøåíèþ ôåñòèâàëÿ
ïîääåðæèâàåòå äðóæáó ñî ìíîãèìè ìóçûêàíòàìè?
È. Ô.: Ñ ìóçûêàíòàìè îáû÷íî
äðóæó ÿ, ïîñêîëüêó îáùàþñü ñ íèìè
çàäîëãî äî êîíöåðòîâ. Ñåé÷àñ, íàïðèìåð, ÿ óæå äðóæó ñ àðòèñòàìè
ôåñòèâàëÿ 2018 ãîäà! Èíîñòðàííûå
êóëüòóðíûå èíñòèòóöèè, êîòîðûå
âñåãäà âûñòóïàþò íàøèìè ïàðòíåðàìè, â ýòîì ãîäó ïîìåíÿëè óñëîâèÿ, ïîýòîìó âñå ãðàíòû íà ñëåäóþùèé ôåñòèâàëü ÿ ïîäàëà åùå â àâãóñòå. Òàê ÷òî ïðîãðàììó áóäóùåãî
óæå çíàþ (óëûáàåòñÿ).
— Íà ôåñòèâàëå âñåãäà âûñòóïàåò ìíîãî àìåðèêàíöåâ…
Ï. Ò.: Ýòî åñòåñòâåííî, âåäü
èìåííî ÑØÀ — ðîäèíà äæàçà.

Ìû åæåãîäíî ñòàðàåìñÿ ïðîäóìàòü ïðîãðàììó òàê, ÷òîáû äæàç
áûë ïðåäñòàâëåí ìíîãîãðàííî.
ß êîãäà-òî âçÿëñÿ ïîäñ÷èòàòü âñå
äæàçîâûå ïîäæàíðû. Íà 125-ì
ñáèëñÿ ñî ñ÷åòà!!! Èõ íåèìîâåðíîå
êîëè÷åñòâî! Àâàíãàðäíûå ñòèëè
î÷åíü ëþáÿò â Åâðîïå, à âîò àìåðèêàíñêèé äæàç — ýòî íàñòîÿùàÿ
«÷åðíàÿ» êëàññèêà, áåññìåðòíûå
äæàçîâûå ñòàíäàðòû.
È. Ô.: È îïÿòü æå — âûñî÷àéøèé ïðîôåññèîíàëèçì! Ïðè
ïîääåðæêå íàøèõ ïîñòîÿííûõ
ïàðòíåðîâ — Ïîñîëüñòâà ÑØÀ
â Óêðàèíå — íàì óäàåòñÿ ïðèâîçèòü äåéñòâèòåëüíî ìèðîâûõ
ëåãåíä. Äæåññè Äæîíñ, Øåðîí
Êëàðê, Ëèçà Ãåíðè, Äæî Ñåññ,
Äåíèç Ïåðüå — áîëüøàÿ ãîðäîñòü, ÷òî ýòè âåëèêèå ìóçûêàíòû âûñòóïàëè â Âèííèöå!
À â ýòîì ãîäó ìû ïîçíàêîìèì
âèííèöêèõ çðèòåëåé åùå ñ îäíèì
êóëüòîâûì àìåðèêàíñêèì ìóçûêàíòîì — âìåñòå ñî ñâîèì Òðèî
íà çàêëþ÷èòåëüíîì êîíöåðòå ôåñòèâàëÿ âûñòóïèò îäèí èç ëó÷øèõ ïèàíèñòîâ ñîâðåìåííîñòè,
êóëüòîâûé Ñàéðóñ ×åñòíàò.
Âñþ ïðîãðàììó VINNYTSIA
JAZZFEST-2017 ñìîòðèòå
íà ñòðàíè÷êå «Àôèøà». Áèëåòû
íà ôåñòèâàëü ìîæíî ïðèîáðåñòè
íà ñàéòå jazz.vn.ua, òåë.: 690–025.

Ðåäàêö³ÿ íå çàâæäè ïîä³ëÿº äóìêó àâòîð³â ïóáë³êàö³é òà íå íåñå â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà
çì³ñò ðåêëàìè òà îãîëîøåíü.
Ë³òåðîñïîëó÷åííÿ «RIA» (â òîìó ÷èñë³ â ñïîëó÷åíí³ ç áóäü-ÿêèìè ñëîâàìè
òà çîáðàæåííÿìè), à òàêîæ ãðàô³÷íå çîáðàæåííÿ âêàçàíîãî, çàáîðîíåí³ äî
êîï³þâàííÿ àâòîðñüêèìè ïðàâàìè.
²íôîðìàö³ÿ äëÿ ïóáë³êàö³é íàäàºòüñÿ ³íôîðìàö³éíèì àãåíòñòâîì ÒÎÂ
«Âèäàâíèöòâî »Ð²À»; êîä ªÄÐÏÎÓ 34095069; àäðåñà: 21032, ì.Â³ííèöÿ âóë.
Øèðøîâà, 3à; ñâ³äîöòâî ïðî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ³íôîðìàö³éíîãî àãåíòñòâà ÿê
ñóá’ºêòà ³íôîðìàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ñåð³¿ ÊÂ No.194-57Ð â³ä 12.08.2009 ð.

Ïåðåäïëàòíèé ³íäåêñ: 40030.
ÂÈÌÀÃÀÉÒÅ ÏÅÐÅÄÏËÀÒÓ
Â ÁÓÄÜ-ßÊÎÌÓ Â²ÄÄ²ËÅÍÍ² ÇÂ’ßÇÊÓ
ÓÊÐÀ¯ÍÈ

20MINUT.UA
Ïðîåêò çä³éñíåíî çà ï³äòðèìêè
ïîñîëüñòâà ÑØÀ â Óêðà¿í³
Â³ääðóêîâàíî â äðóêàðí³
ÒÎÂ «Ïðåñ Êîðïîðåéøí Ë³ì³òåä»
ì.Â³ííèöÿ, âóë. ×åõîâà 12-à òåë. (0432)55-63-97, 55-63-98
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НА МОРЕ В ОКСАМИТОВИЙ СЕЗОН
Релакс на пляжі  Продовжити літо і
бути впевненим, що тебе не зметуть юрби
туристів, а сонячні промені не змусять
ховатися під парасолю, можна у вересні.
Підібрали кілька напрямків по Україні і
Європі для відпочинку в оксамитовий сезон
АЛЬБІНА КУРБАНОВА, (099)1781008

Äëÿ á³ëüøîñò³ óêðà¿íñüêèõ òóðèñò³â íåçì³ííèìè ì³ñöÿìè äëÿ
â³äïî÷èíêó çàëèøàþòüñÿ Îäåñüêà
îáëàñòü, Õåðñîíùèíà, Ìèêîëà¿âùèíà (Ê³íáóðíñüêà êîñà, Êîáëåâî)
òà óçáåðåææÿ Àçîâñüêîãî ìîðÿ. Ó
âåðåñí³ òóò óæå íå òàê áàãàòî òóðèñò³â íà ïëÿæàõ, ìîðå âñå ùå òåïëå, à ö³íè íèæ÷³, í³æ ó ï³ê ñåçîíó.
Íàïðèêëàä, ó Êèðèë³âö³ í³÷ â õîñòåë³ êîøòóâàòèìå 200 ãðèâåíü. Ó
Áåðäÿíñüêó êóïàííÿ â ìîð³ ìîæíà
ïîºäíàòè ç ïðîãóëÿíêàìè ïî íàáåðåæí³é òà ñêâåðàõ ì³ñòà. Â³äâ³äàòè
äåëüô³íàð³é ÷è àêâàïàðê. Âàðò³ñòü
ïðîæèâàííÿ â ì³í³-ãîòåëÿõ — â³ä
150 ãðèâåíü. Ö³íè íà íîìåðè, ÿê³
ðîçòàøîâàí³ á³ëÿ ïëÿæó âèù³ — â³ä
270 ãðèâåíü.

×îðíå ìîðå — öå Îäåñà, Çàë³çíèé ïîðò â Õåðñîíñüê³é îáëàñò³,
Ê³íáóðíñüêà êîñà ì³æ Äí³ïðîâñüêî-Áóãñüêèì ëèìàíîì ³ ×îðíèì ìîðåì, Êîáëåâî. Ó Îäåñ³
ö³íè íà æèòëî ïîáëèçó ïëÿæó
ïî÷èíàþòüñÿ â³ä 320 ãðèâåíü çà
äîáó. Ó Çàòîö³ — â³ä 400. Ó Çàë³çíîìó ïîðòó (Õåðñîíñüêà îáëàñòü)
ìîæíà çíàéòè íîìåð íà äâîõ çà
130 ãðèâåíü.
Â³ííèöüê³ òóðêëóáè ïðîïîíóþòü äîñèòü áàãàòî ð³çíèõ îäíîäåííèõ, àáî äâîäåííèõ òóð³â.
Òàê ùî ìîæíà íàâ³òü íå áðàòè
â³äïóñòêó. Òóð-êëóá «Áîìáàòóð», ïðèì³ðîì, çàïðîøóº ïî¿õàòè ç íèìè ç 8 ïî 11 âåðåñíÿ
â Êîáëåâî çà 850 ãðèâåíü. Ñþäè
âõîäèòü ïðî¿çä, ïðîæèâàííÿ ³
ñòðàõîâêà.

Ó âåðåñí³-æîâòí³ äóæå ïîïóëÿðíà Òóðå÷÷èíà, ï³âäåíí³ ¿¿
ì³ñòà: Áåëåê, Ñ³äå, Àëàíüÿ. Çà
ñëîâàìè äèðåêòîðà òóðèñòè÷íî¿
àãåíö³¿ «Â³íÂ³çà» Â³êòîðà Îë³éíèêà, ñàìå íà öèõ òðüîõ êóðîðòàõ
íàéêðàùèé â³äïî÷èíîê ç ä³òêàìè
â îêñàìèòîâèé ñåçîí.
— Çàðàç óñ³ õî÷óòü â Òóðå÷÷èíó,
àëå íåìàº ì³ñöü, — êàæå â³í. —
Ãîòåë³ òð³ùàòü ïî øâàõ, òîìó ùî
ïîïèò ïåðåâèùóº ïðîïîçèö³þ. Äî
ê³íöÿ âåðåñíÿ ö³íè íà Òóðå÷÷èíó
áóäóòü äóæå ñèëüíî ïàäàòè. Àäæå
òàì ìîæíà â³äïî÷èâàòè àæ äî
ê³íöÿ æîâòíÿ. Íåìàº òàêî¿ ñïåêè,
ìîðå òåïëå ³ ïðîãð³òå äî +27—
28 °Ñ. Íàâ³òü ìè, ñï³âðîá³òíèêè
àãåíòñòâà, â³äïî÷èâàºìî â ê³íö³
âåðåñíÿ, â æîâòí³.
ßêùî ñïëàíóâàòè ïî¿çäêó â Òóðå÷÷èíó ìîæíà ïðîòÿãîì äâîõ
ïåðøèõ ì³ñÿö³â îñåí³, òî Ãðåö³ÿ
òà ²ñïàí³ÿ àêòóàëüí³ ó âåðåñí³.
Ö³íè òàêîæ çíèæóþòüñÿ. Îêð³ì
òîãî, òóðèñòè÷í³ ô³ðìè ìàéîðÿòü
«ãàðÿ÷èìè ïóò³âêàìè» â ªãèïåò
(Øàðì-åëü-Øåéõ), Òóí³ñ, Ãðóç³þ, Ê³ïð, Áîëãàð³þ, ×îðíîãîð³þ, Àëáàí³þ, ÎÀÅ. Êëóá äðóç³â
«Á³äíÿæêè» ïðîïîíóº ãàéíóòè ç
íèìè íà òèæäåíü ó ×îðíîãîð³þ:

Вінничанка Марина Олінішевська в Бодрумі.
Одне з курортних міст у Туреччині
9 700 ãðèâåíü äëÿ ó÷àñíèê³â êëóáó, ÿê³ ìàþòü êëóáí³ êàðòè, òà
10 600 ãðèâåíü äëÿ òèõ, õòî ïîäîðîæóº ç êëóáîì âïåðøå. Ïðîâåñòè 9 äí³â íà Ñîíÿ÷íîìó áåðåç³
Áîëãàð³¿ çàïðîøóº òóðàãåíñòâî
Love Travel çà 3640 ãðèâåíü. Áàãàòî ³íøèõ ñîíÿ÷íèõ íàïðÿìê³â
äëÿ âîñüìèäåííîãî ïëÿæíîãî

â³äïî÷èíêó çíàéäåòå â «Ìåð-êàÁà». Ö³íè íà Òóðå÷÷èíó — â³ä
2600 ãðèâåíü. Âèã³äí³ ïðîïîçèö³¿
òèæíÿ íà «Verona-tour». Öå 11
äí³â â Àëáàí³¿ (Äóððåñ) çà ìàéæå
15 òèñÿ÷ ãðèâåíü. Â³ñ³ì äí³â ó
Õîðâàò³¿ (Äóáðîâíèê) çà 30 òèñÿ÷
ãðèâåíü òà òèæäåíü â Òóðå÷÷èí³
(Àëàí³ÿ) çà 12 òèñÿ÷.

404604

401837

381701

КІНО
ім.

ÀÔ²ØÀ

Óñÿ àô³øà
Â³ííèö³ íà ñàéò³:
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КОНЦЕРТИ
кінотеатр

Коцюбинського

Воно
Жахи
7.09–13.09, час сеансів — за тел. 52–59–78

На драйві
Бойовик, 6.09, поч. о 12.15, 13.40, 20.00, 21.55
Вартість квитків — від 65 грн
7.09–13.09, час сеансів — за тел. 52–59–78

Червоний
Драма, 6.09, поч. о 10.00, 18.00
Вартість квитків — від 60 грн
7.09–13.09, час сеансів — за тел. 52–59–78

Сім сестер
Фантастичний трилер, 6.09, поч. о 10.00, 16.00,
22.00. Вартість квитків — від 60 грн
7.09–13.09, час сеансів — за тел. 52–59–78

DZIDZIO Контрабас
Комедія, 6.09, поч. о 14.20, 18.20, 20.10
Вартість квитків — від 65 грн
7.09–13.09, час сеансів — за тел. 52–59–78

Реальна білка 2
Анімація, 7.09–13.09, час сеансів — за тел. 52–59–78
КІНОТЕАТР

РОДИНА
Божевільні сусіди
Комедія, 6.09–7.09, поч. о 18.00, 20.00
Вартість квитків — 20 грн

SMARTCINEMA
(вул. Оводова, 51, ТЦ "Sky Park", 4 поверх)

Анабель: Створення
Жахи, 6.09, поч. о 9.50. Вартість квитків — від
50 грн. 7.09–13.09, довідка — за тел. (096)0035050

Валеріан та місто тисячі планет
Фантастичні пригоди, 6.09, поч. о 10.40, 18.40,
21.30. Вартість квитків — від 50 грн
7.09–13.09, довідка — за тел. (096)0035050

Емоджі Муві
Анімація, 6.09, поч. о 9.10, 12.00, 14.00, 18.20,
20.20. Вартість квитків — від 50 грн
7.09–13.09, довідка — за тел. (096)0035050

Сергій Міхалок
І група BRUTTO
у Вінниці!
На початку серпня
вони «розірвали»
своєю енергетикою
найбільший фестиваль
Європи SZIGET,
тепер на черзі — Вінниця!
22 жовтня о 19.00 у спортклубі «Нокаут» Сергій
Міхалок і група BRUTTO влаштують потужне
двогодинне шоу, продемонструють відмінну
форму і нове звучання своїх бронебійних хітів!
У програмі «Double Hot» будемо разом співати
кращі треки BRUTTO з нового альбому «Рокі»,
легендарних «Родны край» і «Underdog»,
а також золоті хіти «Ляпісів» за останні
10 років: «Воины света», «Гарри», «Мяч»,
«Гири», «Веселей», «Гарэза», «Танцуй!», «Грай»,
«Рабкор», «Kapital» та багато інших. Будуть
труби, панк-рок, нестримна енергетика духу
свободи і шалений відрив!
Квитки у фан-зону — всього 300 грн.
Купуйте на сайті bilet.vn.ua, у касах театру,
«Магігранду», «Петроцентру» і Будинку
офіцерів.
Безкоштовна доставка квитків: (0432)57–55–55.
Організатор — компанія «ВІННИЦЯКОНЦЕРТ».

Олександр
Пономарьов з
новим туром
«Полонила ти»
Головний романтик
і Золотий голос
України, народний
артист Олександр
Пономарьов везе у
Вінницю свою нову
концертну програму
«Полонила ти»! 9 жовтня
о 19.00 у Будинку
офіцерів спеціально
для вінницьких
шанувальників виняткові
прем’єри: «Полонений», «Весна», «Недозволена»
та всі найулюбленіші хіти — від «Зіроньки»,
«Серденька», «Він чекає на неї» до «Я люблю
тільки тебе», «Мамі» і «Заспіваймо пісню за
Україну». Уже більше 20 років Олександр
Пономарьов утримує звання кращого співака
України. Рівних йому немає ні по силі голосу, ні по
вмінню кожною піснею полонити серця слухачів.
Його пісні вивертають душу і беруть за живе. А
від унікального сильного голосу по тілу біжать
мурашки!
Квитки — 200-580 гривень.
Купуйте на сайті bilet.vn.ua, у касах театру і
Будинку офіцерів.
Безкоштовна доставка квитків: (0432)57-55- 55.
Організатор – компанія «ВІННИЦЯКОНЦЕРТ».

МАСКИ-ШОУ.
Комедія «Одесский
подкидыш»
30 жовтня о 19.00 у
театрі ім. Садовського
улюблені актори
легендарного «МАСКИШОУ»: Георгій
Делієв, Борис Барський та Наталія Бузько —
вперше представлять Вінниці свого «Одесского
подкидыша»! Це одна з найхітовіших вистав театру
«МАСКИ-ШОУ», яка викликає суцільний захват і
море задоволення у глядачів! Гротеск і кохання,
фірмовий одеський гумор і філософія, неочікувані
перевтілення і метаморфози, блискавичні діалоги
і феєричні емоції, влучна режисура і яскраві
декорації, чимало сюрпризів і головне — дух
незрівнянної Одеси у кожній деталі! Комедія
поставлена за однойменною п’єсою знаменитого
одеського письменника Георгія Голубенка.
У виставі використовуються фірмові ходи «Масок»:
є і пантоміма, й еротична сцена, і світлові трюки,
і гострі злободенні жарти з тонко розставленими
акцентами.
Квитки — 250-400 гривень. Купуйте на сайті bilet.
vn.ua, у касах театру і Будинку офіцерів.
Безкоштовна доставка квитків: (0432)57-55- 55.
Організатор — компанія «ВІННИЦЯКОНЦЕРТ».

«Sky Park» дарує
щедре свято для
всієї родини
Один із найбільших
торгових центрів
Вінниці запрошує 24
вересня все місто на
свій День народження.
Святкування на честь 11-ої річниці «Sky Park»
відбудеться цього року під гаслом — купуй,
розважайся, святкуй!
У гості «Sky Park» запрошує все місто і з 12.00
обіцяє абсолютно безкоштовні дитячі та дорослі
конкурси, розваги, різноманітні майстер-класи,
караоке-батли, веселі ігри з аніматорами, батути,
атракціони, цікаві фотозони, призи, подарунки і ще
багато-багато іншого...
О 13.00 на вінничан чекає автограф-сесія з
учасниками концертної програми. А сам концерт
стартує о 18.30. Цього року «Sky Park» вітатимуть
піснями яскраві українські зірки:
 переможець «Слов'янського базару-2017» у
Вітебську Влад Ситнік;
 переможець «Голосу країни-4» Іgor Grohotsky;
 суперфіналістка «Україна має талант» Юлія
Кувшинова.
А також неймовірно веселі та дотепні артисти
столичної гумористичної студії «Мамахохотала».
Партнер святкування: турцентр «Подільський».
Пригощає: WOKA asiafood.
Організатор: продюсерський центр «Nekrasov»
Довідки — за телефоном (067) 433 33 56.

ФЕСТИВАЛЬ

ХХІ міжнародний фестиваль
VINNYTSIA JAZZFEST-2017
23–24 вересня Вінниця знову стане
джазовою столицею України!
Фестиваль пройде у концертній залі
Філії НCТУ «Вінницька регіональна
дирекція ВІНТЕРА» (вул. Театральна, 15) і буде
вражати легендарними іменами, виступами
найвідоміших джаз-бендів світу, новим
проектом — «КіноДжаз», величезною кількістю
сюрпризів і навіть світовими прем’єрами!
23 ВЕРЕСНЯ, СУБОТА
 17.30, 1 відділення — проект «KOLOYOLO»
(Україна, етно-джаз)
2 відділення — Тріо Володимира Тарасова
(Литва, авторський джаз і суцільна імпровізація)
 21.00, 1 відділення — Квартет Мішеля
Майса (Люксембург, Франція, Німеччина, джазф’южн)
2 відділення — Проект DAS HOBOS
(Німеччина, експериментальний джаз).
24 ВЕРЕСНЯ, НЕДІЛЯ
17.30, 1 відділення — Ян Гуннар Хофф (Норвегія, класичний скандинавський джаз)
2 відділення — Тріо Йорга Ляйхтфріда
(Австрія-Словаччина, авторський класичний джаз)
21.00 — концерти на особисте запрошення
Валерія Коровія та Сергія Моргунова.
1 відділення — Проект BATUNGA & The
SUBPRIMES (Франція, афро-фанк, замішаний з
енергійним джаз-роком та істинно новоорлеанською ейфорією)
2 відділення — Тріо Сайруса Честната (США,
класичний американський джаз).
До 9 вересня — знижки на квитки до 43% на всі
концерти фестивалю! Придбати квитки можна
на сайтах jazz.vn.ua, bilet.vn.ua і у касах Вінниці:
в «Магігранді» (10.00–21.00), «Петроцентрі» (10.00–
20.00), театрі імені Садовського (13.00–19.00), Вінницькій обласній філармонії (13.00–18.30). Довідки
за тел.: (0432) 690–025. Інформаційний центр фестивалю працює без вихідних з 10.00 до 19.00 у бібліотеці ім. Тімірязєва (вул. Соборна, 73).
Генеральні партнери телевізійної трансляції фестивалю: Мережа чудових турагентств «Мер-КаБа» і кав’ярня «Чорна кішка, білий кіт».
Генеральний інформаційний партнер — RIA.

Проект «КіноДжаз»
Безкоштовні покази
фільмів про джаз під
відкритим небом у рамках ХХІ міжнародного
фестивалю «VINNYTSIA
JAZZFEST-2017». Щосереди о 21.00 у кінотеатрі під відкритим небом кав’ярні «Чорна кішка,
білий кіт» (площа біля Універмагу) до уваги глядачів одразу дві серії нашумілого серіалу «Джаз».
У суботу, 9 вересня, о 21.00 дивіться біографічний фільм «Історія Гленна Міллера».

Реальна білка 2
Анімація, 6.09, поч. о 15.00, 17.00
Вартість квитків — від 50 грн
7.09–13.09, довідка — за тел. (096)0035050

Тілоохоронець кілера
Комедійний бойовик
6.09, поч. о 10.20, 12.40, 19.00, 21.20
Вартість квитків — від 50 грн
7.09–13.09, довідка — за тел. (096)0035050

Містер Штейн іде в онлайн
Комедія, 6.09, поч. о 10.00, 12.00, 14.00, 22.00
Вартість квитків — від 50 грн
7.09–13.09, довідка — за тел. (096)0035050

Термінатор 2: Судний день
Бойовик, 6.09, поч. о 15.50, 22.40
Вартість квитків — від 50 грн
7.09–13.09, довідка — за тел. (096)0035050

Відпочинок
у ресторані
«Тифліс»
Смачно поїсти у
Вінниці, провести
вечір з друзями
за келихом вина,
послухати живу музику,
покурити кальян і апетитно пообідати — все
це для вас у грузинському ресторані «Тифліс»,
що знаходиться на Театральній, 20. Прийти у
ресторан можна з 8 ранку і відпочивати аж до
02.00 ночі.
У ресторані «Тифліс» на вас чекає ситний і
корисний сніданок, комплексні обіди, великий
асортимент напоїв, жива музика, кальянна залла,
традиційні грузинські страви.
Довідки — за телефоном (068) 777 2727.

«Шоу Супергероїв».
Екстрім-рекорди з
книги Гіннеса
З 7 по 24 вересня
у Вінниці не пропустіть
неймовірну шоупрограму цирку
«Кобзов» — «Шоу
Супергероїв. Рекорди з Книги Гіннеса. Наживо».
Таких небезпечних трюків ви ще не бачили…
Таких унікальних людей ви ще не зустрічали!
У програмі:
 Переможці циркового фестивалю в МонтеКарло 2017 шокують вас своїм номером, який
увійшов до Книги рекордів Гіннеса. Одночасно
сім артистів пройдуть канатом без страховки,
утворюючи піраміду під куполом цирку.
 Колумбійські артисти, багатократні переможці

циркових фестивалів, продемонструють хвилюючі
та неймовірні акробатичні трюки всередині і зовні
гігантської конструкції — «Колесо Смерті»!
 «Тесла-шоу» — видовище, яке нікого
не залишить байдужим! Людина підкорює
розряди справжньої п’ятиметрової блискавки.
Побач це на власні очі!
 «Сфера сміливості» — неймовірне мото-шоу
від найкращих артистів з Латинської Америки —
найбільш видовищний та вражаючий виступ шоу!
Мотоциклісти на шаленій швидкості виконують
унікальні та небезпечні трюки всередині
металевої кулі.
Коли: з 7 по 24 вересня о 12.00, 15.00 і 19.00.
Вінниця, вулиця Київська, 14.
Купити квитки і отримати більш детальну
інформацію можна в касах цирку, розташованих
у місті, а також на сайті MoeMisto.ua

RIA, Ñåðåäà,
6 âåðåñíÿ 2017
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простір для особистої думки

Переможниці «Міні Міс та Міні
Модель Вінниця 2017» Ангеліна
Тлока та Адель Череватова
БЛОГ
Адель
Череватова
(5 років)

ПРЕС-СЛУЖБА ФЕСТИВАЛЮ
«МІНІ МІС ТА МІНІ МОДЕЛЬ ВІННИЦЯ 2017»

Îäíàê ïåðåìîæíèöÿìè ìîæíà ââàæàòè êîæíó
³ç 28 ó÷àñíèöü, àäæå òàêîþ ê³ëüê³ñòþ òèòóë³â òà
ïîäàðóíê³â, ÿê³ îòðèìàëè ä³â÷àòêà, íå ìîæå ïîõèçóâàòèñÿ æîäåí êîíêóðñ. Àëå ïðî âñå ïîïîðÿäêó…
Íåìîâ ÿíãîëÿòêà óñ³ â á³ëîìó çëåò³ëè íà ñöåíó
òåàòðó ³ì. Ì. Ñàäîâñüêîãî ìàëåíüê³ êîíêóðñàíòêè. Ç ïåðøîãî ïîãëÿäó áóëî çðîçóì³ëî, ùî
íàéâàæ÷å áóäå ç³ðêîâèì ÷ëåíàì æóð³, ÿê³ ä³éñíî ðîçóì³þòüñÿ íà äèòÿ÷³é êðàñ³. Ñåðåä íèõ
äèçàéíåðè, õóäîæíèêè, ïåðåìîæíèö³ âñåóêðà¿íñüêèõ êîíêóðñ³â êðàñè, çàñíîâíèö³ ãëÿíö³â ³
òàíöþâàëüíî¿ ñòóä³¿. Æóð³ îö³íþâàëî äåô³ëå
ä³â÷àòîê ó íîì³íàö³¿ «Ì³í³ Ìîäåëü», à òàêîæ
òâîð÷³ íîìåðè êîíêóðñàíòîê â íîì³íàö³¿ «Ì³í³
Ì³ñ». Ä³â÷àòêà âðàæàëè óñ³õ ïðèñóòí³õ òàíöþâàëüíèìè íîìåðàìè, ñï³âîì, àêðîáàòè÷íèìè
ïîñòàíîâêàìè òà â³ðøàìè.
Ìèíóëîð³÷í³ ïåðåìîæíèö³ ïðîäåô³ëþâàëè
ï³ä ã³ìí ôåñòèâàëþ «Ì³í³ Ì³ñ òà Ì³í³ Ìîäåëü
Â³ííèöÿ 2017», àâòîðîì ÿêîãî ñòàëà òàëàíîâèòà
ñï³âà÷êà, ó÷àñíèöÿ ð³çíîìàí³òíèõ òàëàíò øîó,
³ â ìèíóëîìó òàêîæ ïåðåìîæíèöÿ êîíêóðñ³â
êðàñè — Â³êòîð³ÿ Ðèõëþê.
Ó òîé ÷àñ, êîëè æóð³ âèð³øóâàëî äîëþ êîíêóðñàíòîê, íà ñöåí³ çàïàëþâàëà «ñîíöåçàëåæíà»
ñï³âà÷êà Íàòàëêà Êàðïà, ÿêà íàïðèê³íö³ ñâîãî
âèñòóïó òàêîæ îòðèìàëà òèòóë ³ êîðîíó â³ä îðãàí³çàòîð³â — äèòÿ÷î¿ ìîäåëüíî¿ àãåíö³¿ «Princess».
Ï³ñëÿ äâîãîäèííîãî êîíêóðñó íàðåøò³ íàñòàëà
äîâãîî÷³êóâàíà ìèòü íàãîðîäæåííÿ ó÷àñíèöü.
Ï’ÿòèé þâ³ëåéíèé êîíêóðñ âðàçèâ ê³ëüê³ñòþ
ïîäàðóíê³â!!! Ìàéæå 70 äîäàòêîâèõ íîì³íàö³é
â³ä ïàðòíåð³â!
Êîæí³é ô³íàë³ñòö³ ïîäàðóâàëè äîðîãîö³ííó

405197

Ангеліна
Тлока
(7 років)

ïðèêðàñó â³ä Þâåë³ðíîãî Äîìó «Ê³ìáåðë³». À òàêîæ âñ³ ä³â÷àòêà îòðèìàëè êîðîíó ³ ñòð³÷êó òà
áåçë³÷ ïîäàðóíê³â ³ äîäàòêîâèõ íîì³íàö³é â³ä
ïàðòíåð³â. Âñ³ ó÷àñíèö³ îòðèìàëè ïîäàðóíêè â³ä
ì³ñüêîãî ãîëîâè Ñåðã³ÿ Ìîðãóíîâà òà Â³ííèöüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè. Îñîáëèâà ïîäÿêà äåïóòàòó Âåðõîâíî¿ Ðàäè Ñåðã³þ Êóäëàºíêó, ÿêèé îñîáèñòî
ïðèéøîâ íà êîíêóðñ, àáè ïðèâ³òàòè ä³â÷àòîê òà
ïîäàðóâàòè ì’ÿê³ ³ãðàøêè. Òàêîæ â³í â³äçíà÷èâ,
ùî çà ï’ÿòü ðîê³â ð³âåíü êîíêóðñó çíà÷íî çð³ñ.
Ïåðåìîæíèö³ ó êàòåãîð³¿ «Ì³í³ Ìîäåëü»
¹24 ×èãèðèí Êð³ñò³íà, ¹21 Âåðåñòóí ªëèçàâåòà, ¹26 Äóä÷èê Àííà. Ïåðåìîæíèö³ ó êàòåãîð³¿ «Ì³í³ Ì³ñ» ¹1 Êîðáóò Í³êîëü, ¹ 4 Çåëåíà
Ê³ðà, ¹16 Øóøóíîâà Âåðîí³êà.
ÃÐÀÍ ÏÐ² ôåñòèâàëþ êðàñè ³ òàëàíò³â «Ì³í³
Ì³ñ òà Ì³í³ Ìîäåëü Â³ííèöÿ 2017» îòðèìàëè
Òëîêà Àíãåë³íà (7 ðîê³â) òà ×åðåâàòîâà Àäåëü
(5 ðîê³â). Ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð òóðèñòè÷íî¿
ô³ðìè «Ôåºð³ÿ Ìàíäð³â» ²ãîð Çàõàðåíêî ïîäàðóâàâ ãîëîâíèì ïåðåìîæíèöÿì êîíêóðñó ïóò³âêè
íà â³äïî÷èíîê â Àëáàí³¿ ðàçîì ³ç ðîäèíàìè.
ßê ñòâåðäæóº çàñíîâíèöÿ äèòÿ÷îãî ôåñòèâàëþ
êðàñè òà òâîð÷îñò³ «Ì³í³ Ì³ñ òà Ì³í³ Ìîäåëü
Â³ííèöÿ» Ë³ë³ÿ Ïîë³ùóê, — êîíêóðñ òà éîãî
êðàñóí³ ïåðåìîæíèö³ óæå ï’ÿòü ðîê³â ïîñï³ëü
ïðîñëàâëÿþòü Â³ííè÷÷èíó íà âñþ Óêðà¿íó ³
âåñü ñâ³ò. Â öüîìó º çàñëóãà ³ áàòüê³â ä³â÷àòîê,
ÿê³ íå øêîäóþòü ëþáîâ³, ñèë ³ ÷àñó òà â³ðÿòü
ó ïåðåìîãó ñâî¿õ ä³òåé.
À äèðåêòîð äèòÿ÷î¿ ìîäåëüíî¿ àãåíö³¿
«Princess» òà «Qmodelsagency» ßðîñëàâà Ïîçäíÿêîâà â³äçíà÷èëà, ùî óñ³ ä³â÷àòêà íà êîíêóðñ³ áóëè íåïåðåâåðøåí³. Òîæ â ïîäàëüøîìó
íà íèõ ÷åêàº âåëèêèé óñï³õ, ïîòð³áíî ëèøå éòè
âïåâíåíî âïåðåä äî ñâîº¿ ìð³¿.
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СЕКСУАЛЬНИЙ
ГОРОСКОП
НА 6-12 ВЕРЕСНЯ

ОВЕН

ПРОКАЧИВАЕМ «ПЛОХОГО» МАЛЬЧИКА
Парадокс?  Все любят хорошие
вещи: картины, фильмы, музыку,
В сексуальной сфере должно быть много спонтанности, то есть
должен жить тот самый плохой мальчик. Конечно, много свободы
автомобили.., а вот с хорошими
и воли этому мальчику давать нельзя, иначе он натворит бед,
но и давить его, лишать всякой энергии, чревато. Иначе мальчик
мальчиками беда. И сидят такие
станет слишком послушным, правильным, и без сексуальной
привлекательности.
хорошие с обидой на весь мир и женское
коварство в вечной френдзоне.
Если вы богаты, физически развиты, умны, то женщинам
Вселенская несправедливость?
вы все равно будете нравиться. Но на рассудочном уровне.
Íåïðàâèëüíîå âîñïèòàíèå, íåïðàâèëüíûå ôèëüìû,
íåïðàâèëüíûå âûáîðû, âñå ÷òî
óãîäíî ìîæåò áûòü îïðàâäàíèåì äëÿ õîðîøåãî â öåëîì ïàðíÿ, åñëè åãî ëþáîâü è õîðîøåñòü
îòâåðãàþò. Ïðè÷èí ìîæåò áûòü
ìàññà, íî ãëàâíàÿ â òîì, ÷òî òàêèå «õîðîøèñòû» ïðè âñåõ ñâîèõ
äîñòîèíñòâàõ — çàíóäû.
ЕСЛИ ДЕЛАТЬ ВСЕ ПРАВИЛЬНО,
БУДЕТ ТЕБЕ СЧАСТЬЕ. Ýòî òàêîé
æèçíåííûé ïðèíöèï âñåõ õîðîøèõ ïàðíåé. Äåëàé âñå ïî èíñòðóêöèè, è â êîíöå ïîëó÷èøü
ïðèç — ëþáîâü èçáðàííèöû.
Ïðîáëåìà â òîì, ÷òî äåâóøêà
íå ãîíîðàð. Äåâî÷êàì, ÷òîáû
ëþáèòü, ïðàâèëà íå íóæíû.
×èñòî ïî ëþäñêè òàêîé ïàðåíü äåâî÷êå ìîæåò íðàâèòüñÿ.
À îñîáåííî îí ìîæåò íðàâèòüñÿ åå ìàìå, òåì áîëåå áàáóøêå.
È îíà íà èõ ïîñòîÿííûå «÷åãî òû
ðàçáðàñûâàåøüñÿ òàêèì âåðíûì
äà ïðåäàííûì» ìîæåò è ñãëÿíåòñÿ, è íà÷íåò ñ íèì ÷òî-òî âðîäå
îòíîøåíèé. Íî äåâè÷üå ñåðäöå
âñêîðå íà÷íåò ñàáîòàæ, åñëè
ðàíåå ðåâîëþöèþ è ïåðåâîðîò
íå óñòðîèò ëèáèäî.
Ïðîèñõîäèò ýòî òàê: îí ïðèõîäèò ñ ïîëîæåííûì áóêåòîì, ïðèãëàøàåò â ðåñòîðàí, óõàæèâàåò.
È ïðèäðàòüñÿ íå ê ÷åìó, õîðîøèé
îí. Íî ïî÷åìó æå òàê ñêó÷íî,
è ïî÷åìó òàê ñòðàøíî òîëüêî
îò ìûñëè, ÷òî âîò îí ïðèäåò
è îïÿòü çàòÿíåò ñâîþ âîëûíêó.
Äåëî â òîì, ÷òî äåâî÷êàì íðàâÿòñÿ «ïëîõèå» ìàëü÷èêè, âñåãî ëèøü
çà òó ñàìóþ ñïîíòàííîñòü, æèâîñòü, ïîðîé è ëåãêîìûñëåíîñòü,
âåñåëûé íðàâ… Õîòÿ ãäå-òî ê ñîðîêà ãîäàì òàêèõ ïëîõèøåé äåâî÷êè íà÷èíàþò ïîáàèâàòüñÿ,

В эмоциональном и сексуальном смысле вы будете казаться
скучными, прохладными. Может, вам выпить? Алкоголь порой
раскрывает сексуальную сферу, но может вызвать обратный эффект.

è âûòàñêèâàþò èç ôðåíäçîíû
ñâîèõ õîðîøèõ çíàêîìöåâ.
Íî ëèøü ïîòîìó, ÷òî è ñàìè
óæå ñòàíîâÿòñÿ çàíóäàìè, ÷òî
ðàñøèôðîâûâàåòñÿ êàê ÷ðåçìåðíàÿ îòâåòñòâåííîñòü, ãîðüêèé
îïûò. Â îáùåì, â ýòîì âîçðàñòå
äåâî÷êè óæå óìåþò äîãîâàðèâàòüñÿ è ñ ðàññóäêîì, è ñ ñåðäöåì,
è ñ ëèáèäî (ñ ïîñëåäíèìè äâóìÿ
âíàòÿæêó, íî æèòü ìîæíî).
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ НЕ ЖДАТЬ.
Â ïëîõèøà òðàíñôîðìèðîâàòüñÿ
íå íóæíî. À âîò ñ óâåðåííîñòüþ
â òîì, ÷òî åñëè âûïîëíèøü ïåðå÷åíü íîðìàòèâîâ, çàâîþåøü
äåâè÷üå ñåðäöå, ÷òî-òî íóæíî
äåëàòü. ×åì îòëè÷àåòñÿ «ïëîõîé» ìàëü÷èê îò «õîðîøåãî»?
Ïåðâûé íå áîèòñÿ ðèñêîâàòü,
íå áîèòñÿ ïðèíèìàòü ðåøåíèÿ
è íåñòè çà íèõ îòâåòñòâåííîñòü,
íå áîèòñÿ ïîêàçàòüñÿ ãëóïûì,
êîãäà äåëàåò ñóìàñøåäøèå ïîñòóïêè. Âòîðîé ïîñòîÿííî ïåðåæèâàåò, êàê îí âûãëÿäèò â ãëàçàõ
îêðóæàþùèõ, êàê åãî ïîñòóïêè
îöåíèò åãî ðåôåðåíòíàÿ ãðóïïà,
è ïðîñòî êàê áû ÷åãî íå âûøëî.
Â îáùåì-òî ïîíÿòíî, äà, ÷òî
äåâî÷êè íå çà õîðîøåñòü äàþò
îò âîðîò ïîâîðîò.
Âñå — è áîëüøèå, è ìàëåíüêèå
äåâî÷êè ëþáÿò è ãîðÿò îò ñìåëûõ
ìóæ÷èí, îò ñèëüíûõ. Ñëèøêîì
õîðîøèé ìàëü÷èê âðÿä ëè ìîæåò
ïîõâàñòàòüñÿ ñìåëîñòüþ è ñèëîé,
õîòÿ ñèëà — ïîíÿòèå îòíîñèòåëüíîå, îíà ìîæåò âûðàæàòüñÿ
â ðàçíûõ âåùàõ. Íàïðèìåð,
ïàðåíü ïðîôè â ñâîåé ïðîôåññèè. Îí ìíîãî çàðàáàòûâàåò
è âûãëÿäèò íåïëîõî — ýòî ïðèâëåêàåò âíèìàíèå è âûçûâàåò äåâè÷èé èíòåðåñ. Íî åñëè ñ ìîçãàìè
ó ïàðíÿ âñå îê, íî åñòü ïðîâàëû

А вот музыка, танцы и игры нередко раскрепощают. Недаром
сексуальные праздники древних народов всегда были связаны
с карнавалами. Спорт раскрепощает тоже. А еще спонтанность
связана с личной свободой и кайфом.

Свобода прежде всего. Любовь нельзя заслужить, выполняя
команды женщины, женщина не полюбит вас, если вы будете вести
себя как солдат с командиром. Может быть она и выйдет за вас
замуж, но не страсть будет двигать ею, а какой-то расчет.

Давно ли вы безудержно смеялись и шутили, находясь рядом
с девушкой. Верните себе легкость и любовь к свободе (к своей
и к чужой, да), раскрепостите себя немного, станьте более дерзким
и смелым, иначе хороший мальчик с унылым лицом начнет
отчитывать всех за плохое поведение.

ñ äåðçîñòüþ è ñìåëîñòüþ (ãðóáî
ãîâîðÿ, â ãîëîâå øåñòåðåíêè êðóòÿòñÿ, íî âåòåð â ïîïå íå ãóëÿåò),
èíòåðåñ äåâóøêè ìîæåò áûñòðî
ñîéòè íà íåò.
ВСЕ ЗАПАДАЮТ НА ХУЛИГАНОВ.
Âñïîìíèòå ñåáÿ â ïîäðîñòêîâîì
âîçðàñòå. Êàêèìè ïàðíÿìè âîñõèùàëèñü âñå îäíîêëàññíèöû
(ÿâíî è òàéíî)? Íàâåðíÿêà õóëèãàíàìè. Ïîòîìó ÷òî áóøóþùàÿ ñòèõèÿ, âîñòîðã óìíîæåíûé
íà ñòðàõ. Âîò ýòà ñòèõèÿ è îòâå÷àåò çà æåëàíèå è ñòðàñòü. Êîíå÷íî, ìíîãèå õóëèãàíû êîí÷àëè ïëîõî, íî ìíîãèå íà ãðåáíå
âûáèâàëèñü â óñïåøíûõ ëþäåé.
Õîðîøèå æå ìàëü÷èêè, êîòîðûå
â ýòîì âîçðàñòå âûãëÿäåëè òóñêëî, ñ âîçðàñòîì ìîãëè îòêðûòü
äëÿ ñåáÿ äâåðè ê «óðàãàíó». Ó íèõ
ïîÿâëÿëàñü ñèëà è óâåðåííîñòü,

à ïî õîäó è ñåêñóàëüíîñòü. Òî åñòü
âëþáèòüñÿ ìîæíî è â áîòàíà,
îäíàêî ñëèøêîì ìíîãî èç íèõ,
âçðîñëåÿ, ïðîäîëæàþò îñòàâàòüñÿ
çàíóäíûìè. Èëè åùå õóæå. Âäðóã
ó õîðîøåãî ïàðíÿ ïîÿâëÿåòñÿ õîðîøàÿ äåâî÷êà. Îí æèâåò ïî èíñòðóêöèÿì, òî åñòü áóäó äåëàòü
âñå, ÷òî ñêàæåøü, à çà ýòî ëþáè
ìåíÿ è æåëàé. Ñìîòðèò íà ñâîåãî
«âîçëþáëåííîãî» äåâóøêà è ïîñëàòü äàæå íå ìîæåò. Òèõî, à ïîòîì ãðîì÷å íåíàâèäèò åãî, ïîêà
íå äîéäåò äî àôôåêòà. À ìàëü÷èê
âñå íèêàê íå ïîéìåò, ÷òî íå òàê
ñ íèì. Íå ÷èòàë, âèäàòü, ìàëü÷èê
êíèã â äåòñòâå. Íå ïîíÿë, ÷òî
öàðåâíó è ïîëöàðñòâà â ïðèäà÷ó
ïîëó÷àë òîëüêî ñìåëü÷àê è ãåðîé.
Òû ìîæåøü áûòü î÷åíü äîáðûé,
óìíûé, ñ õîðîøåé ðàáîòîé è õîðîøèìè äåíüãàìè, íî äëÿ ñòðàñòè
è ëþáâè ýòîãî ìîæåò íå õâàòàòü.

Комментарий эксперта
ВАЛЕРИЙ АНДРОСОВ,
ПСИХОЛОГ

— Одной из самых важных
потребностей человека после еды, сна и безопасности, как правило, является
потребность в игре, эмоциях и развлечениях. И когда
дома, в семье, или просто в отношениях,
этот витамин находится в дефиците, на-

ступает скука. Именно поэтому там, где
есть «хорошие» парни и девушки, очень
хорошо, спокойно и комфортно. И человека начинает тянуть к «плохим». Но и это
тоже происходит недолго. Потому что эмоции приходят и уходят. А нестабильность
остаётся всегда. Жизнь с «плохими» — это
постоянный риск. Риск того, что завтра его
не будет рядом, риск ссоры и конфликтов,
риск того, что он или она «перейдёт грань»

(а это произойдёт). И снова хочется спокойствия и стабильности. Многие люди
живут в таком замкнутом круге всю свою
жизнь, так и не найдя себя. Решением этой
ситуации является только поддержание баланса в отношениях «плохих» и «хороших»
витаминов, не уходя в крайности. Это помогает создать не только стабильные и длительные, но ещё и насыщенные и полные
отношения.

Понеділок і середа — кращі
дні для зустрічей і побачень.
А шлюб, укладений цього
тижня, буде довгий час утримуватися на любові. Але вам
все одно необхідно прагнути
до взаєморозуміння.

ТЕЛЕЦЬ
Схоже, ви ненадовго залишилися на самоті — саме час
подумати про ваше майбутнє, а ось сумувати не варто.
У сімейних справах все
стабільно і благополучно.

БЛИЗНЮКИ
Настає сприятливий час у ваших взаєминах. Будьте чуйні
і уважні до коханої людини.
У середу і у вихідні вдало пройдуть зустрічі та побачення.

РАК
Для сварок через дрібниці
найменше підійде п'ятниця —
ви досягнете результату,
діаметрально протилежного
бажаному. Удалий день для
зустрічей — субота, вас чекають приємні сюрпризи.

ЛЕВ
Цього тижня ваше особисте життя може заграти
новими яскравими фарбами. Неділя — гарний час для
зустрічей на природі.

ДІВА
У середу вас може очікувати
незвичайна, просто фантастично романтична зустріч,
постарайтеся не упустити наданий долею шанс влаштувати своє особисте життя.

ТЕРЕЗИ
У першій половині тижня
ймовірне певне затишшя,
тому у вас може виникнути
бажання змінити обстановку,
але воно може не збігтися з
планами вашого коханого.

СКОРПІОН
Понеділок краще присвятити собі. Проявіть творчі
здібності і натхнення, коли
будете планувати побачення на середу або п'ятницю.
У суботу вас може очікувати
приємна романтична зустріч.

СТРІЛЕЦЬ
Стрільці будуть викликати
підвищений інтерес у представників протилежної статі.
Але у вівторок і п'ятницю,
не варто дозволяти собі
спалаху гніву по відношенню
до коханої людини.

КОЗЕРІГ
Ваші стосунки з близькою
людиною будуть повністю
у ваших руках. І в середу
у вас є шанс перетворити все
просто до невпізнання.

ВОДОЛІЙ
З'ясування стосунків у середині тижня не принесе біди,
правда, і до взаєморозуміння вашу пару навряд чи
наблизить.

РИБИ
Початок тижня, як і його
продовження для ваших стосунків з коханою людиною
буде гармонійним.
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КОНКУРС ЕРОТИЧНОГО ФО
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ОВЕН
Обратите внимание на свой
внешний вид, и вас обязательно заметят и оценят.

Енергійна, весела, життєрадісна,
иттєрадісна, добра. Люблю
спілкуватися, подорожувати,
ожувати, дізнаватися щось
нове. Обожнюю плавати.
вати. Люблю свою сім'ю,
маю чудесного синочка.
чка.

ТЕЛЕЦ
Старайтесь не искать
перемен, прислушайтесь
к голосу своей интуиции.

КОЖНА ВІННИЧАНКА
КА МОЖЕ ВЗЯТИ
УЧАСТЬ У КОНКУРСІІ
Надсилайте своє фотоо та коротку
розповідь про себе наа e-mail:

БЛИЗНЕЦЫ

miss@riamedia.com.ua.
com.ua.
403806

406450

Наступает удачное время.
Но во всем необходимо
знать меру.

Запрошення до конкурсу
рсу «Міс RIA»-2017
ійну фотосесію
і безкоштовну професійну
O» отримають
від фотостудії «INDIGO»
иці.
найвродливіші учасниці.

РАК
У вас может появиться желание быть впереди всех. Однако лучше не выделяться.

ФОТОСЕСІЯ ВІД
Д
ФОТОСТУДІЇ «INDIGO»
DIGO»
тел: (093) 759 05 55,
1
(096) 179 71 31

ЛЕВ
Пора слегка обновить свой
имидж. Сконцентрируйте
внимание на работе.

ДЕВА
Постарайтесь изменить
систему ценностей, и вы
увидите, как изменится
ваше восприятие мира.

ВЕСЫ
Вам необходимо заняться
самосовершенствованием,
активизацией скрытого
потенциала.

СКОРПИОН
Концентрируйтесь только
на тех делах, которые
реально выполнимы.

403723

Найгарніші дівчата
ата
їздять з «Бліц таксі»
ксі»

СТРЕЛЕЦ
Это ваше время, сколь бы
далеким от истины это
утверждение вам не показалось.

ГОЛОСУЙ ЗА УЧАСНИЦЬ
АСНИЦЬ
«МІС RIA-2017»
» НА:

КОЗЕРОГ
Трудности и препятствия,
возникшие перед вами, вы
сможете преодолеть.

БІЛЬШЕ ФОТО НА MISS.S.MOEMISTO.UA

ВОДОЛЕЙ
Появятся хорошие
перспективы, которые
изменят ваши планы.

Просто зчитайте
QR-код камерою
Вашої мобілки та
дивіться фото!
(Має
( бути встановлена програма QR
Reader з Андроїдмаркета
або аналогічна)

РЫБЫ
На вас может навалиться
груз многочисленных
проблем.

406676
406671

403606

406606

